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ت ريلتوِِِِِّّّّّيف، االتنْعِ، الُم   ل   الحمد هلل، الُمَتفضِِِِِّّّّّال

 ال بياالسِِِِِِِّّّّّّّ ُ   ْ   ريلسِِِِِِِّّّّّّّميخف االتافعِ، اال ِِِِِِِّّّّّّّ  ُ 
تل  سَِِّّ هين االالُمي  َتَمن  ْ  دريلُهدى االُبي  ، المؤ  ِل فن الح ع

، ا ْ  آلِّل الوخي االبعِّينل المُ  ِل ه  ه ع الطِّيهيفن، احِِِِِِِّّّّّّّحبِّل
ر امن سِِِِِِِِّّّّّّّّي زل الياغبعن،وك  الطعبعن، ااألئمف المجتهدفن،

 جه  إل  فو  الدفن، ار ُد،،،ي هم ْ  
فعن، ا موزل أححيب رُ فإن م يفَف م طْحيتل الُم  ال

النتبل مفتيٌح أسِِِِِِّّّّّّيسِِِِِِّّّّّّي  لْوحِِِِِِّّّّّّوم إل  مي في كتبه  من 
ال ْو  االمسيئت، االقفُز فوق هذه الم طْحيت االيموز 

، اَفج ْه غعَي قيدر اأاهي  أ اض مفُوقل، اإلنسيَن في خط
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كل الميا  قد أُلالفت  في رعين ذلك مؤلفيٌت من ه ي . ا ْ  در 
 .  (1)في القدف  االحدفث

مي رأ ن ط بل جيم ف اإلمي  اَل فُت ر َض إخواني مل
داً  إل  طيفق ج ْه  اهلل ت يل  هُ  ،(2)الوِِِّّّيف ي رإندانعسِِِّّّعي

الحق ااآلخي ، اُخمِِِِّّّّيً  ل سِِِِِِِّّّّّّّ    ن ُخط  أ ِِِِّّّّدائِِِِّّّّه 
َح اإلمِِِّّّي  الفِِِّّّيجي ،  ج م الِِِّّّدفن   ِِِّّّد قيائتي له  حِِِِِِِّّّّّّّي 

ل مِِِّّّي  الوِِِِِِِّّّّّّّعي محعي الِِِّّّدفن  «الم هِِِّّّي »المحْي  ْ  
دان حِِِِِّّّّّ ورًف ال واي  ،«المذهب»في فه  م ِِِِِّّّّّطْ  ، َفجل

امي فتيتب  ْعه من التفيحِِِِِِِّّّّّّّعت  الايصال ريإلمي  ال واي،

                                                

ان رن المحقق مهي لوعي مويفا ي ال  مف الفقعه «رسيلف الت بعه»من أفضْهي:   (1)
َفتَّياي المْعبيري )ت:  هِّ( رخمه اهلل، انيَم الفقعَي حيُف 8441 بد اليخمن الَنع 

هِّ/ 8431خدمتهي تحقعقي ادراسًف، اطُبل ت في دار الضعيء، ريلنوفت  ي  
2484 . 

نف، اهللُ رهي ال بيَد االب َد، اج ْهي حيخي  ْمعي ريقعي َفُذاُد  ن خعيض ال ْ    (2)
الدفن، اَفدَمغ  ْ  رؤاس المبطْعن االم حيفعن، اجزى اهلُل ال  مَف  اخي ل 

المجيهَد الوعي الدكتور محمد خسن هعتو خفظه اهلل، القيئ  رأ بيئهي، جزاًء 
 .خس ي، اأطيم في  ميه في ححف ان مف ا يفعف
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َ
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ُت  ْعه  في هذا البيب، هال  أَخببُت أن أكتَُب له  حِِِِّّّّعُي فُسَِِِِّّّّ
ير، االخت ِِّّا اإلفجيز  ْ  سِِّّبعت  ن الْبيب، وِِّّيَ ز القل عال مَ فُ 
في رأالُك األ    األخعير، مسِِِِِِِّّّّّّّت ع ي ريل ْع  القيدر قتدل مُ 

عه امن َنظي ف أن ف ف  ي ره اهؤالء الطْبفَ الماتير.  سِِِِّّّّ  
 اال يحِِِِِّّّّّي ، افج ْه في معزان خسِِِِِّّّّّ يت النيتبرإن ِِِِِّّّّّيف
سَ  اال إجحيفاالقيرئ  .، فو  فض، الموازفَن القل
 

  بد ال  عي أخمد الويف ي المْعبيري
 جيم ف اإلمي  الويف ي، حي آنجور/ إندانعسعي،

 هِّ،8431لعْف السبت، الحيدفف  وي من حهي حفي، 

88 /88 /2482 (1). 
  aboozahid@gmail.com :Gmail  
 

  
                                                

ث  قمُت رت دفت هذا النتيب رلض ال أرحيٍث افوائَد، كين آخي ذلك حبعحف فو    (1)
، دسمبي، 81هِّ، الموافق لِّ  8432من حهي ررع، األام،  ي   22خد، رتيرفي األ

اكينت هذه الطبي ف الثينعف  ْ  نفقف  . ، رجيم ف اإلمي  الويف ي2481 ي  
 ر ض المحس عن، جزاه اهلل خعيا، اج ْه في معزان خس يته.

mailto:aboozahid@gmail.com
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َهِب  ْوَراُق الـذَّ
َ
 أ
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َ
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لَْغازِ 
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َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

ْيَخْْيِ   : ْيِ اإلمامَ  ْيِ اجلليلَ  َتْنِويٌه بَِمََكنَِة الشَّ

  الرَّافِِِعِّ َوانلََّووِيِّ رْحهما اهلل

هِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ( رخمه اهلل 212)ت:   ي ال وايَّ أن إميمَ  م ْو ٌ 
 رل طو  ارضِِِِِِِّّّّّّّي   ِِّّه انف  ِِّّي رِِّّه فُ تَبي ميخًِِّّْف فِِّّيرقًِِّّف في تَ 

اإلمي   ن ِِِِِِِّّّّّّّوصل  ،ل المذهب الوِِِِِِِِّّّّّّّّيف يم خعث قي  رجم  
أا  دي المذهبل مجتهل  أي –ااجوهل أححيرله   الويف ي

، سِِِِِِّّّّّّواء كينوا فجالتايل  جوه، أا أحِِِِِِّّّّّّحيبل الوُ  أحِِِِِِّّّّّّحيبل 
حيً ، أ  ال  َذً  ل مي  مبي َ  من تْ –ت مل  ك ال  وصل ارجَّ

ت َت يُرٌض رع هي، مي فقتضِِِِِِِّّّّّّّي الدلعُت االوجوهل  ، إذا َخ َِِِِِِِّّّّّّّ
ه، ارَِِِّّّذَم جهوَده النبعيَ  في  اقوا ُِِِّّّد المِِِّّّذهِِِّّّبل تيجعحَِِِّّّ

، ات قع  ال  ِِِِّّّّوص من حِِِِّّّّواذ الوِِِِّّّّيف ي تحيفي المذهب
ني مؤنفَ  فيت. اكفي  البحثل  التايفجيت، اضِِِِِِِّّّّّّّ عِ الياا

 ثعيُ نفي كتب السِِّّيرقعن الم توِِّّي  المت يثي ، رت ال االت قعبل 
 لدف ي. متوفي ٍ  غعيُ  م هي مفقود ٌ 
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الوِِِِِِِِِّّّّّّّّّيقَِِِّّّف  هِِِّّّذه المهمِِِّّّفَ  ال واي   اإلمِِِّّّي ُ  نجزَ اقِِِّّّد أَ 
، من التِِِِّّّّدرف  االاطعيَ ، اغعَيهِِِِّّّّي من الَمهِِِِّّّّي  النبعي ل 

عي  لدن تألعِ اأنواع الجهيد، ارخت  ن هذه ا اميت »اال
، كمي «ال  فسِِِّّّتنمت سِِِّّّتبي اأرر عن، كمي ت يفه في تيجمته

اال فتسِِِِِِّّّّّّ، هذا  .(1)«المهميت»ي في قيم اإلمي  اإلسِِِِِِّّّّّّ و
ل حِِّّير  إل  م يقب افضِِّّيئت هذا اإلمي ، فمن أراد  المقي ُ 

 ذلك فْعيج، إل  مظينال ذلك.
جوه هي خيحِِِِِِِّّّّّّّت ام ْو  أن هذه ال  ِِِِِِِّّّّّّّوص االوُ 

،  ْ  مي فعهي من المقبوم (2)اخ حِِّّتُه المذهب الوِِّّيف ي
  أفدي ه  ْاكتمت نضِِِِّّّّجُ  الفقُه الوِِِِّّّّيف ي  قداالميداد، ا

أن فقوم:  الحيمعن مي حيب الوجوه، خت  حِِِِِِّّّّّّ  إلأحِِِِِِّّّّّّ

                                                

  .844، ص/ 8المهميت ل س وي:  /   (1)
فوا المذهب ر  (2) الويف ي اأححيرُه من األخني   اإلمي  ذهب إلعهمي »أنه إذ  يَّ

 . 84، ص/ 8انظي مث  حيح المحْي  ْ  الم هي :  / «. في المسيئت
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َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

فب ُد أن تق، مسِِّّألٌف ل  ف ع  ْعهي في المذهب، اال هي »
 .(1)«في م    الم  وص، اال م درجف تحت ضير 

 ْ  من  األداءل  ااجبِِّّفُ  أمِِّّينٌِِّّف  ْمعِِّّفٌ  اهِِّّذا التحيفيُ 
َت لهم ألن  زا األقوام ااآلراء إل  حِِِِِِِّّّّّّّاٍع  ي   ل ي فَ مَّ  َتأَهَّ

إل  هذا الوِِِِّّّّاع، فإذا اق، في  االتحيف ل  عتل التحْ نسِِِِّّّّبفَ 
التحيف   فِِّّإنِِّّه فتيتِِّّب  ْعِِّّه نسِِِِِِِّّّّّّّبِِّّفُ  خطِِّّأٍ  أي   ال ز  هِِّّذا ال َ 
إل  من ل   ِِِِِّّّّّاهو خن  اهلل الذي أنزله ل بيده  ِِِِِّّّّّ االتحْعت

 ال ظع  ت رِِِِّّّّه، اال فاف  مِِِِّّّّي في ذلِِِِّّّّك من الاطيقُِِِِّّّّ فَ 
رخمه  ال واي   ى اإلمي ُ  ِِّّدَّ امن ه ي تَ  .ب الجسِِّّع ط  االاَ 

م فعه غيفَف ذَ ، ارَ ف ااسِِِِِِِّّّّّّّ ف لهذا ال مت الوِِِِِِِِّّّّّّّّيقال اهلل رخم
مي ف بغي أن فنون م تمدا في المذهب، في  ، فَبعَّنَ هجهدل 

د مي  ضِِّّوء القوا د ااألحِِّّوم التي َاضَِِّّ هي حِِّّيخُبه، اخدَّ

                                                

، الفتياى الفقهعف النبيى لْوعي ارن 44، ص/ 8المجموع ل مي  ال واي:  /   (1)
 . 343، ص/ 4خجي:  / 
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ب إل   ، امعََّزه اأحِِِّّّحيرلهالمذهب مؤسِِِّّّ  ف ِِِّّّ  أن فُ سَِِِّّّ
 .  مي ال فُ َسب إلعه

فنَ  ه ممتِِّّيًزا  ن اآلَخيل يَن َمسِِِِِِِّّّّّّّْنُِِّّ  َي ي  ِِّّيلل  ًِِّّ قَ ت  ، امُ فنَِِّّ
ًف ر  يففل  ْميءل اإلتقينل  ظعَّ دميُته َمْحوظًف اَمح  ، اكينت  خل
همي المذهب ن ر دل يء أ يظ ل مل  ، اَتأكَّدت  هذه ال ل يفُف رَمجل

، (1)هِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّ( 222المتأخيفن: حِِِِِِّّّّّّعي اإلسِِِِِِّّّّّّ   زكيفي )ت: 
هِِِِِِّّّّّّ( 214)ت:  الهعتمي ارن خجي ات مذته الث ثف النبير:

يرع ي الاطعب هِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ( ا8444ت: اليمْيال )الوِِِّّّم  ا الوِِِّّّال
 «الم هي » ْ   حياَخه هِِِِِِِِِّّّّّّّّّ(م خعث َاَضُ وا 211)ت: 

ه  الفقهعَّفك
و يتل سُِِِِِِّّّّّّ َْنوا في مذهب الوِِِِِِّّّّّّيف عف َمو  ، اسِِِِِِّّّّّّ

َْنه في التحيفي ااإلخيطف االت قعب االت قعب، ت قع  ا َمس
قًف امدقَّقًف، اتقيفي األرحيث  أقواله في كتبه الماتْفف محقَّ

ًَّْْف ُمدلَّ  م  ْعهف َ  ًْف،م  ح حِِّّي» ، خت  كين  فقهيُء اقتله وَّ
ف « المغ لي»ا« فُ ال هيف»ا« التحففُ »ا « هجالمَ    د الوِِِِِّّّّّيف عَّ

                                                

ه. « الم هجل »، ا«الياض حيحل »حيخب (  1)  احيخل
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َب  عونه  في اإلفتيء االقضيء اال متن ل  ، ريإلضيفف إ  
 السعد الب يي اارن قيس خواحي كبيرل المتأخيفن، أمثيم 

 .ْعوريلقالزفيدي اال  يني االوبيامْسي ااال بيدي اال ور 
 اإلميَ  ال وايَّ إل  هذا ال مت اإلمي ُ  َق اقد سِِّّبَ هذا، 

أرو القيسِِِّّّ ،  بد النيف  رن محمد رن  بد  الوِِِّّّعيُ  األجت  
هِِِِِِّّّّّّ( رخمه 223النيف  رن الفضت القزاف ي الياف ي )ت: 

ايُر، اهلل، اله في هذا  السِِِِِِِّّّّّّّبقل  فضُِِِِِِِِّّّّّّّّت ا اال تزاُز ااالفت
  مجيم في رائدان كي هللاإلميُ  الياف ي  رخمه في. ضِِِّّّميرل المل 

  يف ي،الوِِّّ المذهب دائي  في االتهذفب االت قع  التيجع 
  اإلمِّي ُ  سِِِِِِِِّّّّّّّّير أَثيه ا ْ  الطيفَق، هِّذا َفَت  الِّذي اهو

 .اهلل رخمه ال واي  
فُهمي حعَاي المذهبل  ْ  اإلط قم تقدفًيا للمي رذاله 
ن ُجهوٍد اخدميٍت في تحيفي المذهب ات قعحه، ا ْ   مل

همي استقيَّ أمُي المذهب فعمي ر ُد. الع  مي استقي  ْعه قولُ 
غيفبِِِِّّّّي أن فق، رع همِِِِّّّّي ر ُض ماِِِِّّّّيلفِِِِّّّّيٍت في اال تمِِِِّّّّيد 
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االتيجع ، اهِِّّذه الماِِّّيلفِِّّيُت ت ِِّّياَلهِِّّي األئمُِِّّف المتِِّّأخيان 
 الت،وَّ ارث وهي في ث يفي مؤلفيته  المطَ  ريلبحث االدراسِِِّّّف،

ذُكياا احَِِِِِِِِِّّّّّّّّّت األميُ  رِِّّت  نتِِّّيئجَ  رِِّّيلب ضل م ه  إل  أن فَِِّّ
 تٍ دلع ، اخعيُ خيحِِِِِِِّّّّّّّفٍ  تْك في مؤلفيٍت مسِِِِِِِّّّّّّّتقْفٍ  ه أرحيثل 

 (1)«جواهي البحيفن في ت يقض الحبيفن»  ْ  ذلك كتيُب 
جمِّيم  (2)المِّدقق المتتب،ل  المحقق، ال ِّيقِّد   ال  مِّفل مِّي

                                                

هِّ( 142مف اإلمي  الفقعه  ْ  رن أري رني األزرق العم ي )ت: اقد اخت يه ال    (1)
و ، اه«القيموس»اهو تْمعذ اإلمي  العيف ي، االمجد الفعيازاريدي، حيخب  -

ي « الت بعه»حيرح  مَن كتيره الحيفت المسم  رِّ -« المهميت»امات ل نفيئ  »ضل
هِّ/ 8422، اقي  رطب، هذا المات ي ازارُ  األاقيف القطيفف  ي  «األخني 
 . هذا ال ف  ي أن ك   اإلس وي كْه مقبوم   د المتأخيفن، رت ه يك 2441

من ألَِّ في اليد  ْعه أفضي، ممي فدم  ْ  مدى خدمف ال ْميء لهذا المذهب 
فتوجد م ه نساتين في دار النتب الم يفف، « جواهي البحيفن»ال ظع . أمي 
 فقه حيف ي(.  12، 11تحت رق  )

ه َذَكي ر َض المسيئت ال حك أنه   (2) َتَتبَّ، ك َ  الوعاعن ردقٍف، خت  إنه ردقف تتب  ل
ه ر ض المويفي الويمععن من الت يقض، الع  كذلك، اإنمي هو غْ   الذي  دَّ

)ق/ « نت يقض البحيف»اق، له  لسبب االلتبيس في َميج،ل َضمعٍي، ث  قيم في 
، فع»ب(:  42 ٌِ ُظن  ححَته، اإهميلي له اإنمي ذكيُت ذلك لُ  فقِ  ْعه ااق
 –فمي نسبوا إلعه من ر ض التجيازات في خق الوعاعن   د اال تياض «. !
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ــــــــــــــــــــــ 777)ت:  اإلسِِِّّّ وي  بد اليخع  الدفن  رخمه اهلل(، هـ
 .  (1)احَنَي س َعه

ُِ ال فُ  رت  رعن كتٍب  سِِِِِِِّّّّّّّتغيب أفضِِِِِِِّّّّّّّي أن فق، التايلُ
، نظيا إل  أن ت قع  المِِّّذهِِّّب لواخِِّّد م همِِّّي فق  ماتْفِِّّفٍ 
ْف  ي  فعهِّي  ،حِِِِِِِِّّّّّّّّيق    متٌ  ت َّ في خ م سِِِِِِِّّّّّّّ وات طوف

، اال حِِِِِِِِّّّّّّّّك أن مثت هذه المد  الزم عف  الياف ي  اال واي 
ُر فعهِِِّّّي ا ،فعهِِِّّّي اإلنسِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّيُن انظُيه يُ فتغعَّ  ه تتَطوَّ قوُ  إدراكِِِّّّل

 ، االتدرفسعمي إذا كين ممن فُنثلي من التألعِ  اخيفظتله،
   مذاكي ل أهت ال ْ  ام يقوتله .فهَت   را

                                                

مغموٌر في  -ممي أدى إل  موجٍف م يكلسٍف من االنتقيدات االيداد االت قبيت 
النواكب الدرفف في »رلحير خس يته، إن حيء اهلل، اهو ممن َذكيه الُم ياي  في 

من كب «طبقيت ال وفعف  ير ال وفعف األالعيء ! ضل
الذي طب، مؤخيا في  وي « المهميت»هذا ريإلضيفف إل  كتيب له خيفٍت كبعٍي:   (1)

مجْدات )رمي فعهي مجْد الفهيرس(، اهو  بير   ن ا تياضيت ات قبيت  ْ  
الوعاعن، خيحف في الويح النبعي االياضف، اقد فيغ من تألعفه قبعت  ي  

 . 133ص/  ،2هِّ. انظي المهميت:  / 124
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ُد ميكمي أنه قد  في النتيب الجدفد مي  عه سل قد فُ  فَتَجدَّ
ْل ه في كتيره القدف ، اقد فَ أثبتَ  من  فدل ه الجدظهي له في  م

قد ظهي له سِِِِِِِِّّّّّّّّيرقي، اهنذا، حِِِِِِِِّّّّّّّّأن  المدارك مي ل  فنن  
عيني أخهذا ريإلضِِِّّّيفف إل  مي قد فح ِِِّّّت  الطبع ف البوِِِّّّيفف.

 من ال  يحِِّّي اغعي ذلك ،من سِِّّبق القْ  اتحيفِ ال سِِّّي 
   .التي َف يفهي البيخُث اال يل ُ 

الوِِِِِِِّّّّّّّعاعن في المذهب  أنه إذا كينت ميتبفُ  ف  غياَ 
 ِ فعه ك ُمهمي أا ك  ُ مي اختَْ  هذا المدى فم يففُ  رْغت  

ااخٍِِّّد م همِِّّي من أه  المهمِِّّيتم خت  تت   مْعِِّّف الت قع  
 عب من كت  ْ  المذهُب س  ن اجه، افَ االتحيفي  ْ  أخس

قبو . فهِِِّّّذا مِِِّّّي قِِِّّّي  رِِِّّّه هؤالء المت قبون امت أا رفٍِِِّّّب 
َ، األئمُِِّّف المتِِّّأخيان اكِِّّذلِِّّك  .قعِِّّي ٍ  خعيَ  مت قبعه  اضَِِِِِِِّّّّّّّ

اذلك  –ن تْك النتب قوا َد اضِِِِِِّّّّّّوارَ  في ا تميدل أياٍ مل 
  د اقوع التايلِ رعن  - اإلمي  ال واي خيحِِِّّّفً  تبل في كُ 

    رإذن اهلل ت يل . ،ذلك الخقي ر ضهي، كمي سأحعي إل 
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  يلُِاالت   د فَُقدَّ ُ  الذي هو ال وايال  اإلمي ل  اكونُ 
  الكمي هو م ْو  لط ب الوِِّّيف عف  – (1)أي غيلبي – رع همي

ت ر   مي فُتوهَّ ،ْم ه،   حِِِّّّأًني أقت   الياف يَّ  اإلمي َ  أن   ليفَ 
 ،  ْ  خِِّّد ت بعي(2)«ن جِِّّيء ر ِِّّد الغزاليالياف ي أجِِّّت  مَ »

 ه الواق،ُ أمٌي َفَيضَِِِِِِِّّّّّّّ  هنذا ال وايال  تقدف ُ رت  اإلسِِِِِِِّّّّّّّ وي.
 ر د زمين رخمه اهلل م خعث جيءالتيرفاي  االم هُج ال ْمي  

َِ يع أن  فَ ط، ااستالياف يال  اإلمي   ي ل اإلم مي في ح ع،ل  نو
يلتِِّّيلي ِِّّْتٍ الياف ي من خَ  ه أن ، َفبِِّّل ن َِِّّ كأَم   ْعِِّّه  َفسِِِِِِِّّّّّّّتِِّّدرل

ره، حه افُ ِِّّوال ت مي افُنم افزفد  ْعه، افضِِّّعِ إلعه افُ ِِّّحال
ي  م كمي اق، مثُت ذلك ل مي  الوِِِِِّّّّّيف ي ،رٰ يه خعث تأَخَّ

ه  ن زمِِّّين اإلمِِّّيمعن الجْعْعن: أري خ عفِِّّف امِِّّيلٍِِّّك  زمِِّّينُِِّّ
 .الجمع،َ  رخ  اهللُ 
 

                                                

ال دائمي، كمي ستأتي اإلحير  إل  ذلك في مواض، من هذا النتيب، انظي: ص/   (1)
33 ،31 ،48 . 

 . 888، ص/ 8المهميت ل س وي:  /   (2)
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االقتفِِّّيءل من اذلِِّّك اخعُي دلعٍِِّّت  ْ  هِِّّذا االقتِِّّداءل ا
، «الم هي ُ »ا (1)«الياضِِّّفُ »: ال ظعمين اإلمي  ال واي كتيريه

                                                

فيغ اإلمي  ال واي من تألعفه فو  األخد، خيم   وي ررع، األام، س ف تس،   (1)
، التيحع  382، ص/ 82هِّ(. انظي راضف الطيلبعن:  /  222استعن استميئف )

/ا )ماطوط، دار النتب الم يفف(، 18 ْ  التوحع  لْتي  السبني: م/ 
د ٌ.   اتوجد لْنتيب طب يٌت  ل

ي ف –نق   ن ر ض المحققعن  –قيم السعد  مي الب يي رخمه اهلل  :استطراد
فيلمياد م ه  بير  اإلمي  ال واي  «في أحت الياضف»إذا قعت »/ب(: 2فتيااه )

 ، ام، هذا الت بعي ت   نسبف«ال زفز»التي اخت يهي من لفظ  «فالياض»في 
فيلمياد م ه زفيدتهي  ْ   «زاائد الياضف»الحن  إل  الوعاعن، اإذا  زي إل  

ْلق )كذا في «ال زفز»مي في  ، اهو ال واب، ااق، «مطْب األفقيظ»، اإذا أُط
تمتم مح فهو «الياضف»لفُظ «( اإذا ل  ف تبي»: «فتياى الب يي»في نساف 

لتيدده رعن األحت االزاائد، اررمي فست مت رم    األحت، كمي فقضي ره 
بُي. اإذا قعت  فيلمياد ريلياضف مي  «كأحْهي»، أا «كذا في الياضف اأحْهي»السَّ

، اهو  بير  ال واي المْاع فعهي لفظ «أحت الياضف»سبق الت بعي   ه رِّ
ن الت بعَيف  في هذفن الت  «ال زفز»، ارأحْهي لفُظ «ال زفز» نل بعيفن. ث  رع 

المذكوَرفن فيٌق، اهو أنه إذا أتي ريلواا ف  تفيات رع هي )في ال ساف التي 
، اال واب مي أثبته، اسبق ي إل  ذلك ال  مف الوعي «رع همي»ا تمدت  ْعهي 

« نعفالفوائد الم»، خ في لمي في طبَ َتي  «الت بعه»مهيان رخمه اهلل في رسيلف 
هي( ْلهي في الم   ، أا ريلنيف فبع همي رلَحَسب الم    فسعُي  اماتَ يل ارعَن أح

تفياٍت. اهذا... فقضي ره سبُي ح ع،ل أج ءل المتأخيفن من أهت ]القين[ الثيمن 
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االتيس، امن دانيه  من أاائت ال يحي، اأمي من  داه  ف  ألتز  اجوَد هذا 
 لك، رت فعمي هو أه ال  ع، في مؤلفيته م لمي  يض فعهي من التسيهت في ذ

 «مات ي الفوائد المنعف». اانظي أفضي «م ه، كتحيفي الا ف، ااهلل أ ْ 
. قوله )اإذا ل  ف تبي لفظ الياضف( كذا في 21، 24لْ  مف السقيف: ص/ 

( امات يهي 43)ص/  «الفوائد المنعف»ماطوطف فتياى الب يي، االذي في 
 ْه هو ال واب. قوله )لمي ردله، ال« اإذا أطْق لفظ الياضف»(: 21)ص/ 

... »«: المنعف الفوائد» يض فعهي إلي( كذا في فتياى الب يي، االذي في 
في مؤلفيته  ال  يض فعهي من التسيهت في ذلك، رت فعمي هو أه  م ه رتحيفي 

)ص/  «مات ي الفوائد المنعف»، اال فاف  مي فعه. رع مي الذي في «الا ف
ال تسيه ، رت الحتغيله  رمي »(: 821)ص/  «رسيلف الت بعه»(، اكذا في 21

، اأرجو أن فنون ، اال فاف  الفيق رع همي«، من تحيفي الا فهو أه  م ه
راج، أفضي خيحعف  .هو ال واب –أي الذي في مات ي الفوائد  –هذا األخعي 

، خيحعف الويرع ي  ْ  حيح 31، ص/ 8القْعوري  ْ  حيح المحْي:  / 
 .31، 34مطْب األفقيظ لْبيفقعه: ص/  ،211، ص/ 8البهجف:  / 
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همِِّّي من ت ِِِِِِِّّّّّّّي  اه  (1)«الوِِِِِِِّّّّّّّيح النبعي»في  رخمِِّّه اهلل فِِّّيتِِّّل
«ريَّ حَ المُ »ا

من سِِِِِِّّّّّّبَق  اف  م زلفُ تَ ل مي  الياف ي، اال  (2)
 .اأنير السبعَت  الم يل َ   َ اضأاَرَسَ  الطيفَق، ا

َطَيُه َفياعُ مي  دَّ سَِِِِِّّّّّ امي أَ  ه في نفسِِِِِّّّّّل  ال وايال  اإلمي ل  سَِِِِِّّّّّ
 رخمه  اهلل  فيت أحِِّّحير ي ِِّّكينت م»: «الياضِِّّف»مقدمف 

، ف ِِِّّّيرت م توِِِّّّياٍت، م، مي هي  ْعه ن النثي ل في نهيفٍف مل 
ق المذهَب  من االخت ف في االختعيرات، ف ِِِِِِّّّّّّير ال فُحقال

تل ذلِِّّك  - احِِِِِِِّّّّّّّعن  إال أفيادٌ  –من أجِِّّ  من الموفَّقعن، الَغوَّ
ْل عن، أحِِِِّّّّحيبل  َم ل ال يلعيتل  الُمطَّ اله  - . فَوفَّق اهللُ الهل

                                                

فيغ اإلمي  الياف ي من تألعفه في ذي الق د ، س ف ث ث  وي  استميئف. انظي   (1)
م،  «الويح النبعي»/ا. اقد طب، 18التيحع   ْ  التوحع  لْتي  السبني: م/ 

اإلمي  ال واي طب ف متق ف، ر  يفف ال يل  األزهيي الفيضت الوعي « مجموع»
هِّ،  8344رخمه اهلل، في م ي،  ي   هِّ( 8312)ت:  ون الفْسطع ي عس  م 

، في  يا طب ًف كيمَْف األجزاءل  ،«دري»الن هي كينت طب ف نيق ف، ث  طُبل، مؤخَّ
 في ث ث ا ويفن مجْدا. 

، أي من خعث «اال أ يف خيم المحير»«: التيحع »قيم التي  السبني في   (2)
/ م ي،  ي  «يلقيهي ِّ»دار الس  ، رِّ تيرفي التألعِ. اأخسن طب يته طب فُ 

  ، رتحقعق نوأت رن كميم الم يي.2483هِّ/  8434
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َمَ، هِّذه الطيَق من متِّأخيي أحِِِِِِِّّّّّّّحِّير ِّي َمن جَ  –الحمِّد 
، اَنقَّ  المذهَب أخسَِِّّن ت قعٍ ، اجم، م توَِِّّيه الماتْفيتل 

لِِّّه من النتِِّّب  ر بِِّّيرات اجعزات، اخوى جمعَ، مِِّّي اق،
ْال، من  ز المتضَِِِِِِّّّّّّ الموِِِِِِّّّّّّهورات، اهو اإلمي  الجْعُت، المبيال
 ْ ل المذهب، أرو القيسِِِِِّّّّّ  الياف ي، ذا التحقعقيت، فأت  

 .(1)«َي مزفٍد  ْعه إليرمي ال كبع« حيح الوجعز»في كتيره 
ْل « الياضِِِِِّّّّّف»اخَتَ  كتيَب   ميت تؤكد هذه الجمْفَ رن
اا ْ  أفهِِِِّّّّي الياغِِِِّّّّب في الاعيات، »أفضِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّي، اقِِِِّّّّيم: 

ل المحقَّ   ْ  م يفِِِِّّّّف ال فِِِِّّّّيئ  االحيفُع   قِِِِّّّّيت، اخِِِِّّّّتا
 ،في م يفِِّّف المِِّّذهِِّّب  ت، االتبحيل الغوامض االموِِِِِِِّّّّّّّنل 

االوقوف  ْ  مي ت تمده من الم ِِّّ فيت، ات مد إلعه   د 
ام الفتياي الغيمضِِِِِِِِّّّّّّّّيت، اتثق ره   د ت يرض اآلراء نز

َحه من  المضطيريت، اتحث  ْ  تح عْه َمن أردتَّ نُ  
مي   أالي اليغبيت: أنه ل  فُ َِِّّ َِّ في مذهب الوِِّّيف ي

                                                

 . 1، 4، ص/ 8الياضف ل مي  ال واي:  /   (1)



 

 

 

22 

 

ت لك مجموُع مي ذكيُته أكمَت من كتيب الياف ي  َفح  ُِِِِِِِِّّّّّّّّ
ذي التحقعقيت، رت ا تقيدي اا تقيد كت م ِِِِِِِّّّّّّّ الِ أنه ل  

في النتب السِِِِِِِِّّّّّّّّيرقيت اال المتأخيات، فعمي فوجد مثْه 
 .(1)«ذكيتُه من هذه المقيحد المهميت
 –ريع لمي »«: المهميت»قيم الجميم اإلسِِِِِّّّّّ وي في 

في  ْ  المذهب إل  خداٍ ل  فدركه فعه من  –أي الياف ي 
عيه، انتدب لتهذفبه اتحب جيء ر ده، اال كثعي ممن كين قبْه

تفيق من ك مه، اانت ِِِِِِِِّّّّّّّّب لتحقعقه اتحيفيه، فجم، مي 
، فألفهي كتبي، رت حِِِِِِِِّّّّّّّّيغ م هي أ  مه انزع مقيلف جمهور

 ذهبي، اخير م هي مذهبي، فنين طيازهي المبيز، اأنموذجهي
المطيز، اهو الوِِّّيح النبعي لْوجعز، أريزه كيإلريفز، مْقبي 

ليؤفتِِّّه رؤاس  رِِّّيل ياس، مسِِِِِِِّّّّّّّم  رِِّّيل زفز، خضِِِِِِِّّّّّّّ ِِّّت
عتعن رب اليؤاس، اذلت ل زته نفيئ  ال فوس، اقد مدخُته

 ، اهمي:في ضمن مدح اإلمي  الياف ي 
                                                

 . 381، ص/ 82الياضف ل مي  ال واي:  / (  1)
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 ْ م  إل  نعت ال ُ ن َس ي مَ ِِِّّّف
  يْ  ال زفز اليافل   إل  ال ل حَ انَ 

 هسعبَ الم طف  انَ  يَّ مل َس  د  ْال قَ 
   .(1)«ال زفز الياف ي فَ  َ طيلَ مُ     االزَ 

َْغ ت قعُ  المِِّّذهِِّّبل  اتحيفُيه  الوِِِِِِِِِّّّّّّّّّيف ي ن  ، قِِّّد ر
ََْظ تهذفُبه اا ه، ااسَِِِِّّّّتغ  دَّ وقه، ااكتمت سِِِِّّّّتَوى  ْ  سُِِِِّّّّ أحُِِِِّّّّ

ُجه ارل  ر   رخمه اهلل، ي اإلمي  ال وايدَ فَ ه  ْ   يؤُ َنضِِِِِِِّّّّّّّ 
ه الت وفُت ااال تميُد، اإلعهي اليجوُع  حِِِِِِِِّّّّّّّّك، ف ْ  مؤلفيتل

 (2)«التحقعق»امن أ ظ  تِِّّْك المؤلفِِّّيت:  ااالسِِِِِِِّّّّّّّت ِِّّيُد.

                                                

 . 23، ص/ 8المهميت ل س وي:  /   (1)
. ال  لْتي  السبني«  التيحع»آخي م  فيته رخمه اهللم كمي في « التحقعق»ا ( 2)

فنمْه، رت احت إل  )ريب ح   المسيفي(، فنتب فعه خوالي سطٍي ااخٍد 
هذا آخي مي ح  ه الم  ِ »فق ، فقيم: تْمعُذه الوعي ارن ال طير رخمه اهلل: 

. قُْت: ال ت في ذلك إفذاني 214انظي التحقعق: ص/ «. رخمه اهلل ارضي   ه
الدار اآلخي  ! ال   فَْق هذا النتيُب   يفَته ريخعْه  ن هذه الدنعي، اسفيه إل  

ال ئقف ره من المحققعن اال يحيفن، اله طب تين في خداد  ْمي، كت ااخد  
 م همي أسوأ من األخيى ! 
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َح »، اهو اإن سِِِّّّميه «: حِِِّّّيح المهذب(1)المجموع»ا حِِِّّّي 
ه،  إال أنه حِِِّّّيح لْمذهب، «المهذب كمي احِِِّّّفه هو نفسُِِِّّّ
 .من الُم  َّفيت اغعيهي« الم هي »ا« الياضف»اكذلك 

                                                

حيح  اردأ في»)م/أ(: « التيحع   ْ  التوحع »التي  السبني في  اإلمي  قيم  (1)
ث عن استعن المهذب، كمي رأفُت راطه، فو  الامع  ثيمن ح بين، س ف ا

هِّ(، إال أنه فقط،  ْعه فعه ال مَت، فيأفته راطه ارتدأ في ريب 222استميئف )
األذان فو  األرر يء، سير،  وي المحي ، س ف إخدى اسب عن استميئف، اخت  
الج يئز ضحوَ  فو   يحوراء، س ف ث ث اسب عن استميئف، افي ذلك العو  

  االث عن، تيس، حوام من هذه ردأ في كتيب الزكي ، اخت  ريب اإلخيا  فو
الس ف، افي ذلك العو  ردأ ربيب حفف الحج، اخت  رر، ال بيدات فو  االث عن، 
رار،  ويي ررع، األام، س ف أرر، اسب عن استميئف، اافتت  البع، فوحت إل  
أث يء اليري، اميت ال  ف عن تيرفاهي، امن ه يك خمت الوالد، ااق، في ك   

افي «. احت إل  ريب الم يا ، اذلك اه  ر  حكحعا ي الذهبي: أنه 
( في حأن 422، ص/ 8) /  «خيحعف التيمسي  ْ  حيح المقدمف الحضيمعف»
كبي كتب اإلمي  ال واي، ... لن ه ل  فنمت،  ْ  قوم اهو أ»«: المجموع»

سُت ال «.«الع بوع في إكميم المجموع»ر ضه ، اقد أكمْه البْقع ي، اسميه 
 «المجموع»، ا د  اكتميم « ْ  قوم ر ضه »لتيمسي رقوله: أدري ميذا أراد ا

أمي ال فاف  ريل سبف لط ب المذهب، فض   ن رجت  ظع  مثت التيمسي، 
خت  ف سبه إل  الب ض، ممي فُوهل  اقوَع الا ف فعه، رت تض عَفه ! اك  

ي الطيلُب  ْ   د  اكتميم هذا النتيب !  فتحسَّ
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رخمه  ْ وايتيرين األاالن تألعفين مسِِّّتق ن لالنل ث  
اإن كين  ،حِِِِِِِّّّّّّّحيبل الوِِِِِِِّّّّّّّيف ي ااأل ك  َ  فعهمي َتبَّ،َ تَ  اهلل،

، في خعن أن «لمهذبا»حيخي لِِّّ ِِّّ« المجموع»أي  ِِّّالثيني 
له  رت همي اخت ِِِِِِِّّّّّّّيرٌ  عَيفنل لعسِِِِِِِّّّّّّّي  م  مسِِِِِِِّّّّّّّتق  له،األخل 
، فعنون فعهمي مت ْقي «المحير»ا «لوِِِِِِِّّّّّّّيح النبعيا»لِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ

ريلياف ي، فوِِّّيح ك َمه افات ِِّّيه، افيتب  ره في الجمْف، 
«  التحقعق»ف  فنون اال تميد  ْعهمي مثت اال تميد  ْ  

 .نها، رت فنون دُ في قو  التحيفي االت قع « المجموع»ا
في  امن ه ِِِّّّي قِِِّّّيم الوِِِِِِِّّّّّّّعي ارن خجي رخمِِِّّّه اهلل

في كعفعِِّّف تيتعِِّّب كتِِّّب اإلمِِّّي  ال واي إذا اق، « التحفِِّّف»
ٌ، فعه، »رع هي الت يرض مي ن ِِِِِِِّّّّّّّه:  الغيلُب تقدف  مي هو متَتبال

ٌي فعه،فيلت قع ل  ، فيلمجموعل كيلتحقعقل   ، ث  مي هو مات ِِِِِِِّّّّّّّل
فيلم هي ل كيلياضِِِِِِِِّّّّّّّّفل  فوِِِِِِِّّّّّّّيح مسِِِِِِِّّّّّّّْ ، فتيااه،  ، انحوُ ، 
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ي   مي خَّ ؤمن أاائت تألعفه، فهي م هفت ِِّّحع  الت بعه، اننت
 .(1)«ذكي

 ، اهوفي ثبت حعوخه ِِِّّّارن خجي الوعي أي  ِِِّّّاقيم 
ت كعِ أن كتيريتله  ْ  فُ  فيته، من أاائت مؤل« الت بعه»ف ِِِِِِِّّّّّّّال
  :ه دان غعيهي من مؤلفيته، قيم مي ن ِِِّّّه  حِِِّّّيرت م زلتُ الل 
َظ » ر ف رفي نحو أ« الت بعهَ »إنه أاَم مي احِِِِِِِّّّّّّّتغت ريل ْ  َخفل

ت لْت ِِِِّّّّ عِأحِِِِّّّّهي َِ  ْ  هذا  ، ث  لمي تأهَّ ج ت الت ِِِِّّّّ ع
كي ر يخبه النتيب  ،من أاائت ت  عفهم ألنه محفوظُه، اتبي 

ت، نمُ ل  فَ  «حِِِِِِِّّّّّّّيخي»ااسِِِِِِِّّّّّّّتمدادا من مدده، فنتب  ْعه 
 .اغعي ذلك« لغيت»ا« إحِِِِِّّّّّيرات»كُمَت، ا «ت ِِِِِّّّّّحعحي»ا

انتفي ي  «عهيلت بِِِِِِِّّّّّّّ»اانتف، ال يس ر ده رت ينعفه المت ْقف رِِِِِِِّّّّّّّ
ن في آخي  ميهم ألكثعيا، ام، ذلك هي دان م ِِِِِِِّّّّّّّ فيته 

                                                

 . 32 ، ص/8تحفف المحتي :  / (  1)
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ه اتِِّّدقعقِِّّه ااط  ِِّّه  ه ازداد تحقعقُِِّّ ال ِِّّيل  كْمِِّّي ازداد  ْمُِِّّ
 .(1)« ْ  الافعيت، امبيلغتُه في دف، الوبهيت

  قدَّ  «خيحِِّّعف اإلفضِِّّيح»في  الوِِّّعي ارن خجي لننا
 ْ  خ ف مِِِِّّّّي رأف ِِِِّّّّي من  «التحقعق» ْ  « المجموع»

مه  قدف قيم ، ف«التحفف»في « المجموع» ْ  « التحقعَق »ت
 :  «خيحعف اإلفضيح» في

 ي ف  –فإن قْت: إذا اختْفت كتب الم ِِِِِِِّّّّّّّ ِ  »
 د  ْعه م هي ؟ تمَ مي الذي فُ  -ال واي  اإلمي َ 

د  تمل فعَ  ه، اأمي غعيُ د رويءٍ تقعَّ ي ف  فَ حال بَ تَ : أمي المُ قُْت 
لذي فنون تتب  ُ  ،م هي المتأخيَ  ه فعه لن   األحِِِِِِِّّّّّّّحيب ا

 ،فِِِّّّيلياضِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّفل  ،فِِِّّّيلت قع ل  ،فِِِّّّيلتحقعقل  ،، كِِِّّّيلمجموعأكثيَ 
  ْ  مِِّّي  ٌ قِِّّدَّ ه مُ من كتبِِّّل  ، امِِّّي اتفق  ْعِِّّه األكثيُ فِِّّيلم هِِّّي ل 

                                                

 . 412ثبت حعو  الوعي ارن خجي الهعتمي: ص/  ( 1)
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م هي غيلبي، امي كين في ريره مقد   ْ  مي  اتفق  ْعه األقت  
 .(1)«في غعيه غيلبي أفضي

:  (2)«وائد المدنعفالف»فقيم ال  مف الوعي النيدي في 
 ِِّّه في كمِِّّي حِِِِِِِّّّّّّّ َ  «المجموع» ْ   «التحقعَق »ه اتقِِّّدفمُِِّّ »

                                                

 . 88، 84خيحعف اإلفضيح لْوعي ارن خجي: ص/ (  1)
كتيب  ظع  في رعين مسألف حيئنف   د المتأخيفن، اهي « الفوائد المدنعف»ا(  2)

كعِ فنون اإلفتيء إذا تايلِ أقوام حعي اإلس   ات مذته اهذه الطبقف، اقد 
ل  مف النيدي ال يقُد مقولَف حعاه الويئ ف: إنه ال فجوز مايلفف ردَّ فعهي ا

تحدفدا، فينبيى لهي « ال هيفف»ا« التحفف»الوعاعن: ارن خجي االيمْي، رت 
النيدي، ازفَّفهي اف َّدهي رأدلف ااضحف سيط ف، ال فيتيب م  ِ في إحيرته 

الويلعيتي اإجيدته فعهي. اقد لاَّ هي ال  مف المفتي الوعي أخمد كوفي 
د في تْاعع الفوائ ال وائد الدف عف»هِّ( في كتيٍب ريس   8314المْعبيري )ت: 

 «الفوائد المدنعف»م نظيا إل  األخطيء الفيدخف التي اق ت في نسي «المدنعف
اقد تويفُت رادمف هذا المْاع، اطب ته دار «. القدفمف الاطعف االمطبو ف 

آلن فطب، طب ف ثينعف في دار الضعيء  ، اهو ا2484 ي  « ِّيلقيهي »الب يئي رِّ
 ريلنوفت، م، مزفد ت قع  ادراسف.  
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َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

 يل م لتأخ  «الحيحِِِِِِِّّّّّّّعف»أال  من  نسِِِِِِِّّّّّّّه الذي في  «فالتحف»
 .(1)««المجموع»ه  ن تألعفل 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ال حِِِِِِِّّّّّّّك أن التيجع  رعن ال  ِِِِِِِّّّّّّّوص االوجوه ال ا

  الذي   ده أهْعٌف لهذا التيجع ل   ُ ، فيل يلل  ٍ   لنت  يلل تَّ أَ تَ فَ 
مي فظهي  -التيجع  اهو مجتهد الفتوى ا - له أن فُفتي ر

ت إل   له من تْك ال  ِِِّّّوص االوجوه، اأمي الذي ل  َف ِِِّّّل
رتيجعحيت الوِِِِّّّّعاعن، إال فعمي  االلتزا ُ  هل ْع   َ هذه الدرجف فَ 

المتأخيان  ْ  اقوعل السِِِِِِِّّّّّّّهو م همي. هذا مي أكَّده  ،َ مَ ج  أَ 
 اغعيه، كمي س يى. الهعتمي رن خجييالمتأخيان، ك

 ه أحِّير إل  ضِّيار ل رخمه اهلل نفسُِّ رت اإلمي  ال واي 
:  هم خعث قيم مي ن ِِّّ  «عالمجمو»التيجع  في  قينونل  زا ل الت

                                                

)ط. دار الضعيء(. افي  21ال وائد الدف عف في تْاعع الفوائد المدنعف: ص/  ( 1)
« المجموع»( أنه إذا ت يرض 811، ص/ 8خيحعف اليحعدي  ْ  ال هيفف ) / 

ٌ، فعه لن    نهأل»هو الذي فقد  غيلبيم  «المجموع»فِّ« الياضف»م،  ُمَتَتبال
ه ٌي لن   غعيل  «.األححيب، ال مات ل
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إذا ا تمد ال قَت   الويف ي مذهب  ْ  ٍت ف  مُ لل  فجوز ال»
  كتب من همينحول  اأ عنفَ  ِِِِِِّّّّّّ َّ مُ  اأ ِ ِِِِِِّّّّّّ َّ رمُ  َي فل تَ ن  فَ  أن

 في  رع ه  فتخاال لنثي  ماأكثيل المتِِّّأخيفن المتقِِّّدمعن
  الم  فعن من  وي ٍ  نحوُ   جزل فَ  قدا ،...االتيجع   ل الجز  
ريل سِِِِِِّّّّّّبف إل  الياج  في المذهب،  حِِِِِِّّّّّّيذ اهو يء،روِِِِِِّّّّّّ

، اررمي خيلِ نعَّ الوِِّّيف يال الجمهورُ   ْعه ميلل  ٌِ مايلل ا
 .(1)«أا ن وحي له
ْل  أهُت االط ع اال  يفف »له: « التحقعق»افي  اقد َ 

 عف وِِِّّّيففق ِِِّّّد كتب المتقدمعن من ال –مي في هذه النتب 
من اخت ف اآلراء ااالختعيرات، ات يرض أقواله  في  –

ٍع الوثوُق رأن ي فياه م التيجعحيت، رحعث ال فح ِّت لمتورال
له ا –هو مذهب الوِِِِِِِّّّّّّّيف ي، خت  فياه  ث ثفافي كتيرعن 

                                                

خيحعف ». اراج، مي رع ه الوعي ارن خجي في 41، ص/ 8المجموع:  /   (1)
 ( فعمي فت ْق رن   اإلمي  ال واي هذا. 88 - 2)ص/  «اإلفضيح
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لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

دٍ  مِّن الِّم ِِِِِِِِّّّّّّّّ ِّفِِِِّّّّيت  –خِّبِّي  فِّي الِّمِِِِّّّّذهِِِِّّّّب  فِّي  ِِِِّّّّل
 .(1)«الم تمدات

 رخمِِِِّّّّه اهلل في الهعتمي   خجيٍ  ارنُ  قِِِِّّّّيم الوِِِِِِِِّّّّّّّّعيُ 
 من ال قِّتل  جوازل  نمل  هك مُِّ  همَِّ فهَ أَ  مِّي :ت بعِّه»«: التحفِّف»

  ،ه ْع جم،ٌ مُ  لمؤلفعهي فعهي مي انسِِِِِِّّّّّّبفل  ،الم تمد  النتب
  سافن من ال قُت  ،ن   ،رمؤلفعهي ال يقت س دُ  فت ت ل  اإن

  ت ددا ت ددت أا ،ر ِِِِِّّّّّحتهي ثقاُ  إن إال فجوز ال كتيب
ْل فَ    اهو - م تظمي لفظهي رأى أا ،هيحِِِّّّحتُ  الظن  ْ  بغ

َِ  ق َ السَِِّّّ  كدرل فُ  نٌ فطل  خبعي   :قيم كذل انتف  فإن، االتحيف
  فياه مي المفتي ا تميدل  جوازِ  نومِ ، هنحوَ  أا كذا اجدت  

    ُ ك  ْعه ادم م ه، رد ال تفصـيٌل  فيه م تمد كتيب في
   .هاغعيل  «المجموعل »

 

                                                

 .22التحقعق ل مي  ال واي: ص/  ( 1)
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   تمدفُ  ال (1)عنل الوعاَ   ْ  المتقدمف النتب أن :اهو
ْل فَ  خت  ،ياالتحيال  الفحعل  زفدل مَ   در إال م هي حِِِِّّّّيءٌ    بغ
   ْ   ٍ دت دال مُ  كتٍب  ،ل يرُ تَ تَ رل  يَّ تَ غ  فَ  اال ،المذهُب  أنه الظن  ْ 
 تيى أال .ااخدٍ  إل  ت تهي قد النثي َ  هذه فإن مااخد ن ٍ خُ 
  كثيته  م، (3)خيمد أري الوِِِّّّعيل  أا (2)القفيم أحِِِّّّحيب أن
  ت  خيلف اإن ،غيلبي طيفقته  ْ  إال افؤحِِّّْون  ونيال فَ فُ  ال

   .ه كتبل  يُ سب   نَ عَّ  َ تَ فَ  ،األححيب سيئيَ 
 أا الوِِِِِِِّّّّّّّعاِِّّين لِِّّه  يضتَ فَ  ل  ن ٍ خُ  في هكِِّّْ   هِِّّذا

 ال  ،المتأخيفن محققو  ْعه َق بَ ط  أَ  فيلذي اإال همي،أخدُ 
  اه    ،موِِّّيفاه   ن  قْونهافَ  ،ره ونوحُِِّّ فُ   يموِِّّيفاُ  مزَ تَ 

                                                

ل ياقععن االاياسينععن اغعيه  فق د كتب اإلمي  الويف ي اكتب أححيره ا  (1)
 ممن إل  زمين الوعاعن.

ْلق، اهو حعي طيفقف الاياسينععن/   (2) أي القفيم ال غعي، اهو المياد إذا أط
 الميااز .

 اإلسفياف ي، اهو حعي الطيفقف ال ياقعف. ( 3)
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لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

 ل  مي أي ، ْعه اتفقي مي الم تمد نأ :اهنذا ه َْ قب    من  
 ؟ ! (1)ره  نَّ اأَ  ،سهو أنه  ْ  هميك مل  بو قال تَ مُ  ،جمل فُ 

                                                

قد جيى ارُن »(: 14)ص/ « الفوائد المدنعف»النن قيم ال  مف النيدي في   (1)
كي ث  ذ«. ُسه  ْ  خ ف مي جيى  ْعه ال واي في مواض، من التحففخجي نف

 ددا من ال ميذ   ْ  ذلك ! ن  ، خيلِ المتأخيان اإلمي  ال واي في 
[ د يء األ ضيء في الوضوء، ا تمد 8مسيئت،  دا مي أحير إلعه النيدي، م هي: ]

ت قيم: ، ر، ال  ف تمدهي ال واي«الويح النبعي»ا« المحير»س عته الياف ي في 
إنه ال أحت له. فايلفه اإلس وي اارن المْقن االج م المحْي احعي اإلس   
زكيفي االيمْعين اغعيه ، في خعن أن ارن خجي االوعي زفن الدفن المْعبيري 

[ ال ظي إل  اجه األميد ر  حهو ، ا تمد الياف ي 2اغعيهمي اافقوه. ام هي ]
[ ح   3مْعين، ااافقه ارن خجي. ] د  خيمته، اال واي خيمَته، خيلفه الي

التسبع ، خيلِ ال واي في مويا عته، فايلفه الوعي ارن خجي اغعيه، اقيلوا 
[ مسألف خْق الْحعف، نُسَب تيجع   د ل خيمتله إل  4إنهي ح   مستحبف. ]

ره األذر ي «ال هيفف»ا« التحفف»الوعاعن، اجيى  ْ  ذلك  ، النن الذي حوَّ
ض   ن اإلس وي اارن اليف ف هو الحيمف، ا ْعه الوعي اارن زفيد العم ي، ف

اقد أجيد أخوني المحقق الفيضت «. فت  الم عن»زفن الدفن المْعبيري في 
 يدم الاطيري الم يي خفظه اهلل في إرينف هذه المسألف رحعث َفثُبت رهي 

ُِ مي ذهب إلعه  ، اذلك في كتيب مستقت له رائ،، «ال هيفف»ا« التحفف»ض 
 [ مسألف فض ت1] «ذهب الويف عف في خْق الْح وِ الْحي  ن مك»ريس  
، ص/ 8الياضف:  /  841انظي التحقعق: ص/  –حح  الوعاين  % ال بي
الحنَ  ر جيستهي الذي  ْعه الجمهور، النن خيلفه الحيفظين ال سق ني  -82
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  إفجيرهمي في (1) ْعه جم ونفُ  كيداا أنه  تيى أال
  ،عه  ْ اليد في ريلغُت  ذلك ام، ،القيضِِّّي رفيض ال فقفَ 
  .«اإلرحيد حيح» في المحققعن كب ض

                                                

، 3) / « الا يئع النبيى»( االسعوطي في 231، ص/ 8) / « الفت »في 
(، اقيلوا رطهيرتهي، 21، ص/ 8ب اليمْي في فتيااه ) / ( االوهي382ص/ 

اهو الذي جز  ره البغوي اغعيه، احححه القيضي خسعن، انقْه ال مياني 
 ن الاياسينععن، احححه البيرزي االسبني، اقيم البْقع ي: اره الفتوى، 
اقيم ارن اليف ف: إنه الذي أ تقده األق  اهلل ره، قيم الزركوي: اكذا أقوم، 

ُده في سيئي األنبعيء. انظي أفضي اف  (. ا ْ  242، ص/ 8) / « ال هيفف»بغي طي 
(. اأمي 242، 842، 843، ص/ 8الطهير  الوبيامْسي في خيحعف ال هيفف ) / 

، 8 / )« التحفف»ميم إل  الطهير ، الن ه في « اإلف يب»الوعي ارن خجي ففي 
َلفَف هؤالء ( جيى  ْ  مي  ْعه الوعاين، اأحير إل  أن ماي221ص/ 

لْوعاعن اختعيٌر له م خعث رجحوا الطهير  من خعث الدلعت، ال من خعث 
مي فؤخذ م ه اليد   ْ  القوم رأن الحن   «اإلف يب»المذهب، النن  في 

يم رت ق»ريلطهير اختعيٌر لهؤالء، الع  م سوري إل  المذهبم خعث قيم فعه: 
نيال له  ن الاياسينععن، م ل قتل ال ميا«امن خعث المذهب»البْقع ي اغعيه 

ه «إنه األح »اقومل القيضي االبيرزي:  ْل َت مقيرل ، اقط، ره البغوي، اَمَ َ، نق 
اسعأتي اإلحير  إل  المسألف «.  ن الجمهورم ألنه  ل  فت يضوا لت حع 

   د مي نتحدث  ن منينف اإلمي  السبني في التيجع ، إن حيء اهلل.
 عن. أي  ْ  اقوع السهو من الوعا(  1)
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َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

ُِ  اختْفي فإن   فإن   ِّد اإلميَ  ال واي ق ل فَ  ِّ (1)فيلم  
  ،ثيرهميإف سبَب  رع ُت  اقد فهو، دانه تيجع ٌ  ْياف يل جداُ 

  ال رمي (2)«ال بيب حِِِّّّيح» خطبف في ،األكثيفن خيلفي اإن
 .(3)«مياج ته  ن  ستغ َ فُ 

قد أجم، »رن خجي: لْوعي ا« حيح ال بيب»افي 
نه ، ا ْ  أره مي ذكياه، فيل واي   فتٰ   ْ  أن المُ  المحققون

                                                

أي تقدفُ   ِّف بغي أن فقيم »(: 93، ص/ 1) /  التحففقيم ارن قيس  في خيحعف   (1)
غيلبي، اإال فقد ا تمد ر ض مويفا ي  ِّال واي  ْ  الياف ي   د االخت ف 

 .«ممن له غيفف اال ت يء رهمي مي قيله الياف ي في نظي األميد
 .لاطعف(/ب )نساف األزهي الويفِ ا28انظي حيح ال بيب:   (2)
ه ال  مُف الوبيامْسي 32، 31، ص/ 8تحفف المحتي :  /   (3) َْ ، اهذا الن   نَق

(  ن الوعي ارن خجي، اأحير إلعه الوعي 42، ص/ 8في خيحعف ال هيفف ) / 
الفوائد »(، اال  مُف النيدي في 13)ص/ « فت  المجعد»ارن الجميم في 

يتي المْعبيري في تْاع هي: ، اال  مُف الوعي أخمد كوفي الويلع«المدنعف
الفوائد »ط دار الضعيء( االسعد السقيف في  21-22)ص/ « ال وائد الدف عف»

(، 1)ص/ « التيحع »ط الحْبي( ا 32ط اإل  معف، ص/  12)ص/ « المنعف
يان له، انَقَت اتفيَق الويف عف  ْ  هذا حيخُب  سْ  المت ْ  »اكْه  ُمقل

 .«(ال ج  الوهي »م،  )المطبوع 832، ص/ 8:  / «المحتي 
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َتي  رمن ف تيض  ْعهمي ر  يفن، أا ك   األكث« األ »ع ال فُغ 
أا نحو ذلكم ألنهمي أ ْ  ريل  وص اك   األححيب 
ْلَمه من  ٍب، َ  ض  ْعهمي، فْ  فايلفيه إال لموجل من الم تيل

ْلَمه اجهْه من جهْه  َ(1). 

                                                

ُْه  ْ  أنه ال فُتيك مي اتفقي  ْعه رمجيد ذلك، رت ف بغي (  1) هذا الن   فت عن خم
 ْ  أهت ال ْ  ال ظُي في خجتهمي   د مايلفف ال ع أا ك   األكثيفن، فإن 
د جوارِِّّي كِِّّيفعِِّّي  ن ذلِِّّك اجِِّّب  ْعِِّّه ال مُِِّّت رِِّّيل ع اك   األكثيفن،  ل  َفجِِّّل

ُِِِّّّْت إل  موافقته  إلي»ارن خجي اآلتي:  افؤفِِِّّّد هِِِّّّذا الحمَِِِّّّت قومُ  م إذ «امل
خيلِ الوِِِِّّّّعاعن في قولهمي ريلنياهف في المسِِِِّّّّجد أفضِِِِّّّّي، اميم زمً ي طوف  
همي في ذلك إال لمي  إل  خ ِِِِِِِّّّّّّّي النياهف في غعي المسِِِِِِِّّّّّّّجد فق ، ال  فُايللف 
عدل لْنياهف في المسِِِّّّجد  َْ،  ْ  ال ع الُمفل اجد ال ع  ْ  ذلك، ث  لمي اطَّ

 فإن»أفضِِِِّّّّي ر د هذا الن  : « اإلف يب»إل  موافقتهمي. اقيم في  أفضِِِِّّّّي رج،
 -ف  ي الذفن ف تيضِِِّّّون  ْ  الوِِِّّّعاعن رمايلفف األكثي  –قَْت: فؤفالد أالُك 

ٍث قِّد ف تيض  ْعِّه ال واي رماِّيلفِّف األكثيفن، ...  أن الياف ي إذا جز  ربحِّ 
يلِ الياف ي قُْت: ذلك إنمي فق، له، كمي فُ ْ  من استقياء ك مهمي، خعث خ

ض  ْعِِِّّّه لماِِِّّّيلفتِِِّّّه لن مه م ألن  َرٍك، فحع ُِِِّّّذ َف تيل د  ك َ  األكثيفن ال للمُِِِّّّ
مايلفته إنمي َتُسوغ لُمدَرٍك، كمي مي،  ْ  أنه إذا خيلِ المدرك ا تيضه اإن 
ْلم  ي أن َم وِِِِِِِِّّّّّّّّأَ اال تياضل مايلفُف المدرك، ال  ِ  ك َ  األكثيفن. ف  ل  فايل

َي ُمدَرُكه هو الُمَقدَّ  مايلفُف ك  ل األكثيفن. ا من ث  قيم ر ض األئمف: مي َقول
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اممي فدلك  ْ  ححف ذلك أنهمي حيخي رنياهف 
َمي ذلك، فْ  فَُقعالداه  ارتفيع المأمو   ْ  اإلمي  اَ مَّ

اال غعيه، فجيء ر ض المتأخيفن اا تيض  رمسجد
 ْ  أن محت كياهف ذلك في  «األ » ْعهمي، رأنه نع في 

ُْت إل  موافقته  زم ي المسجد غعي ، اتب ه كثعيان، امل
خي  لْويف ي  طوف ، خت  رأفُت  أفضي ن ي آخي م يال

رنياهف ال ْو في المسجدم فإنه كيه ح   اإلمي  داخت 
 هي، ا ْْه ر ْوه  ْعه.الن بف االمأمو  خيرج

َذا رِِّّأخِِّّدهمِِّّي  عن، أخَِِّّ ي أن لِِّّه ن َِِِِِِِّّّّّّّّ ْلمَِِّّ فِِّّينظي كعِ َ 
 آلخي فاتلْقعيس، من أن ارتفيع أخدهمي  ْ  ا تهموافقل

                                                

  د المحققعن، اإن ل  فقت  ره إال ااخد، امن ث  اافق األحِِِِِِِِّّّّّّّّحيُب،  ْ  
في مسِِِِِِِِّّّّّّّّيئت انفيد رهي  ن أكثي األئمف، نظيا إل  قو   كثيته ، الوِِِِِِِِّّّّّّّّيف يَّ 

. فيتضِِِِِِِّّّّّّّ  رهذا أن مايلفف األكثيفن ال تجوز «اإلف يب»، انته  ك   «مدركه
مدَرك، الو كين مايلُفه  َمن رْغ درجف التيجع ، مثت اإلمي  الياف ي،  إال لل
َدم  ن  فبيألال  من ل  فبْغهي، فإذا تبعن أن المايلفف ل  تنن لمدرك ف  فُ  

 قوم األكثيفن.
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ي  رتمِِِّّّي  المتِِِّّّير ِِِّّّف المطْوب رعن اإلمِِِّّّي  االمِِِّّّأمو ، اتَيكَِِِّّّ
 ، ال  بثيًم إذ مزفدالمذكور لْقعيس تهال ع اآلخي لمايلف

فهمي في الد همي احدُ  تحيال
فن قيٍض رذلك. الو أم ن ار ل

في أنهمي ل  فايل يَ هَ تفتعش كتب الوِِِّّّيف ي ااألحِِِّّّحيب لظَ 
 .(1)«ن ي له إال لمي هو أرج  م ه

ه: « فتياى اليمْي»افي  ُْو ل أَنَّ إ»مي ن ِِِِِّّّّّ  َم   ن  ال  نَّ مل
َهبل َغيَفَف  فيل ال َمذ  يل َتَهَدا فلي َتح  ُ َقد  اج  َمُهَمي اهللَّ نل َرخل َاع  ع  الوَِِّّّ

تل  ج  يدل االل ْلعَن،  ،هَِِِّّّ يمل يءل ال  َِِِّّّ َْمَِِِّّّ  ُ يُت ال  يفَِِِّّّ ت   ل َِِِّّّ ينَِِِّّّ َذا كَِِِّّّ َاللهَِِِّّّ
َهًف إَل   عَن ُمَتَوجال قل ُمَحقال فل ال  َئلمَّ ن  األ  َبَقَ ي مل يَراُت َمن  سَِِِِِِّّّّّّ حَِِِِِِّّّّّّ َاإل

َاينل  ع  هل الوَِِِِِِّّّّّّّ ع  َْ عقل َمي َ  قل َقُبومل  ،َتح  َحيُه رليل  حَّ ذل رلَمي حَِِِِِِّّّّّّ َخ  َااأل 
َ ينل  ذ  ل َفيَ  (2)فنَ دل فال ُمؤَ  ،َااإل  َذا ان  ، َاإل َهينل ُبي  تل َاال 

اَلئل يلدَّ َك رل َد َذلل

                                                

/ب، )نساف دار النتب 82(  اإلف يب في حيح ال بيب الرن خجي الهعتمي: 1)
 انظي أفضي الفوائد المدنعف. /ب )نساف األزهي(. ا28الم يفف( 

 ، االمثبت من نقت النيدي في الفوائد المدنعف. «مؤدفن»(   في المطبو ف 2)
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َخيل  ي  فَ أََخُدُهَمي َ ن  اآل  َميُ  ال ََّوال ل هل اإل  ع  َْ َ َمُت رلَمي َ  يل 
َاَمي ، (1)

فَّفل  َ صل الطَّول ، َاإلخ  عَّفل
نل ال ال   .َذاَك إالَّ للُحس 

دل  ي رِّل ا َاقَِّ مَِّ هل يل نل َاَغع  َاع  ع  َْ  الوَِِِِِِِّّّّّّّّ َض َ  تُيل فل    يَلفَِّ يل ُماَِّ
يال 
يفل ل َذا ،للَ عال الوَِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ ََّْهُج رلهَِِّّ د  َكثَُي ال عَِِّّت: إنَّ  ،َاقَِِّّ َختَّ  قل

يَب َم،َ  حَِِِّّّ َحِِِِِِِّّّّّّّ  ول  األ  يال َاَنح 
يفل ل يلوَِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ يال كَِِِّّّ

يفل ل ن هل الوَِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ  مل
فنَ  دل َتهل ال ُمج 
عل  (2) يرل وصل الوَِِِّّّّ َهيُد  ،َمَ، نُ ُِِِّّّ تل ج  وُغ االل َااَل َفسُِِِّّّ

َْ  ال َّ  َر ل َ  ُقد  َد ال  .  ل    عال
عَب  ٌِ  َاأُجل ع َ َوا ال  مرلأَنَّ َهَذا ضَِِِِِِّّّّّّ ل َبُف ال  هل ُرت  نَّ َهذل ي  ،َفإل أَمَّ

هُ  َْ َهبل َف َمذ  ُي فلي ال  ُمَتَبحال َهيدل ال مُ  ال  تل ج  َبُف االل  عَّ قَ ُرت 
َمي هُ  ،دل َو َك

ُوُجوهل  يبل ال  حَِِّّ أ ُن أَحِِِِِِِّّّّّّّ  فجل  ،حَِِِِِِِِِّّّّّّّّّ يل ُف التَّا  عَِِّّّ
ْل فَن َلُه   أَه  ذل الَِِّّّ

، ع ل جل هل  َاالتَّي  نل ُكورل للَنو  َمذ  يل ال َّعال ال  ك  ذل لل نل  َاع  ع  ُك الوَِِِِِِِّّّّّّّّ َاَتي 
 ٍِ ع َْ  ضَِِِِِِّّّّّّ ل ً ي َ  عًفي أَا  ُمَفيَّ

َحيُب  ،ضَِِِِِِّّّّّّ ل َحِِِِِِّّّّّّ  َاَقد  َتَيَك األ 
فَحفَ  يل ُه ال َِِِِِِِّّّّّّّّ وحَِِِِِِِّّّّّّّ ،  منُ ُِِِِِِِّّّّّّّ َدتلهل َ فل َقي ل َْ  خل َهي َ  للُاُياجل

                                                

، االمثبت مي نقْه «اال مت رمي  ْعه اإلمي  ال واي المذهب»(  في المطبو ف: 1)
 «. الفوائد المدنعف»النيدي في 

 . «ائد المدنعفالفو»، االمثبت من نقت «م، المجتهدفن»(  في المطبو ف: 2)
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لُوَهي فَّ  ،َاأَاَّ  َمن  أََقيَّ رلُحيال
أََلفل هل َكَمي فلي َمسِِِِِّّّّّ  َتَياُه للَمن   ،تل ثُ َّ احِِِِِّّّّّ 

ثُهُ    .َفُنوُن إر 
فل  يَلفَِِّّ يبل فلي ُماَِِّّ حَِِّّ َحِِِِِِِّّّّّّّ  َْ  األ  يُر َ  ن نَِِّّ ل ي اإل  َبغل َفَ  َف  

َقيمُ  ، َااَل فُ وصل َهيَدُ   :ال   ُِِِِِِِّّّّّّّ َهي حَِِِِِِِّّّّّّّ نَّ َهي، َاإل ع  َْ ْلُ وا َ  َل   َفطَّ
ٍي  ي ،(1)َنف  هَِِّّ ع  َْ َُْ وا َ  ُي أَنَُّه   اطَّ يهل ت  الظَِِّّّ َيُفو ،رَِِّّ ي َ ن  َاحَِِِِِِِّّّّّّّ هَِِّّ

للعتل  َهي رليلدَّ يل يال  ،َظيهل
يفل ل ُيُجوَن رلَذللَك َ ن  ُمَتيَرَ فل الوَّ  ،َااَل َفا 

هل  َكَمي أَنا  َ فل عل إَل  خل يرل َي َنعال الوَِِِِِِّّّّّّّ ُف َظيهل يل َد َف ِِِِِِّّّّّّ  َتهل ال ُمج 
هل  َذللَك َ ن  ُمَتيَرَ تل ُيُ  رل َذللَك، َااَل َفا  َفيَفٌف للَمن   ،لل َافلي َهَذا كل

 .(2)«َِ أَن َ  
 ن  هِِِّّّذه الفتوى رخمِِِّّّه اهلل نقِِِّّّت ال  مُِِِّّّف النيدي  
هي، رحياف« الفوائد المدنعف»في  الوِِّّهيب اليمْي رخمه اهلل

                                                

م ألنه ف ُسي الوقوف  ْ  نفي حيء،   (1) أي ألن حهيد  ال في ال فجوز فعه الَبت 
ف ْ  هذا من كتيب  .رت الذي فجوز له أن فقوم: ال أ ْمه  اطْ وا  ْعه

الد ياي االبع يت من كتب الفقه، انظي مث : الم هي  م، حيح المحْي:  / 
 .344، ص/ 4

 . 223، 222، ص/ 4 فتياى اليمْي:  / ( 2)
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هي  ن ت مل قَ انَ  َْ الوِِِِِِِّّّّّّّعي ارن خجي الهعتمي ر ض فتياى ث
ف  ي  –االحيحت أن هذا »: ، أي النيدي  ث  قيم ،(1)أفضي

عي من في ك   كث –الوِِِِِِِّّّّّّّعاعن  فِّفل ماِّيلَ  جوازل  رعِّين  ِّد ل 
َسَبَي  متأخيي أححير ي أكثُي من أن فُحَ ي، كمي ف ْمه من 

 .(2)«ك َمه 
«:  نفت  الم ع»في  المْعبيري قيم الوِِِّّّعي زفن الدفن

ا ْ : أن الم تمد في المذهب لْحن  االفتوى مي اتفق »
، فيلياف ي  ره ال واي،  ... قيم  ْعه الوِِِِِِِّّّّّّّعاين، فمي جز  

تِّأخيفن، االِّذي حِِِِِِِّّّّّّّعا ِّي: هِّذا مِّي أطبق  ْعِّه محققو الم
 قيم حعا ي ارن زفيد:»ث  قيم:  ،« ي  ري تميده مويفاُ أاَح 

فجب  ْع ي في الغيلب مي رجحه الوِِِِِّّّّّعاين، اإن نقت  ن 
 .(3)«األكثيفن خ ُفه

                                                

 . 324، ص/ 4لْوعي ارن خجي:  / « الفتياى الفقهعف النبيى»انظيه في   (1)
 )الطب ف القدفمف الم يفف(.  22الفوائد المدنعف: ص/  ( 2)
، «(اإل ينف»)نساف  234، 233، ص/ 4فت  الم عن رويح قي  ال عن:  /  ( 3)

 «. اإلف يب»اراج، ت ْعقي السيرق  ْ  ك   
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تُون في هذا الزمين رمي  ُف تهيُفَت من فُف  امن ه ي ت يل
فف المطْب»ا« الحياي»ا« األ »في  هي «  الوسِِِِِِِّّّّّّّع »ا« ن

غعَي  ،السِِِِِِّّّّّّيرقف  ْ  الوِِِِِِّّّّّّعاعن باغعيهي من كتب المذه
تعن إل  موقِ الوِِِِِِِّّّّّّّعاعن من ذلِّك، رِّت الظِّيهُي من  مْتفل
خيله  أنه  جيهْون رهذه القي د  التي اسِِِِّّّّتقي  ْعهي أئمف 

بثُون  بَِِِّّّث  المِِِّّّذهِِِّّّب المتِِِّّّأخيان، ُران أنه  َف   د  اال فَِِِّّّ
 ، ، اإن اد وا أنه  مفتو الزمينل فير ال ِِِِِِِّّّّّّّبعينل في طومل الدال

هور،  ال ألنه  ل  َفَتَيرَّوا  ْ  الم هج امِِِّّّي ذلِِِّّّك إاالِِِّّّد 
ْوا من األلقيب االوِِِِّّّّهيدات مَ ال ْمي ال ِِِِّّّّحع ، اإنمي خَ 

، يدل الفسِِِِِّّّّّالفت فل ا رحيُ  ، ااهللل،اقد مي َ  مي اهللُ  يلٌ  رحيلهي.
د الاُْق  ْ  م هج السِِِّّّداد ااالقت ِِِّّّيد ، اتميدى في اتميَّ

ف هؤالء في ي  سِِِّّّوء ت َِِِّّّ م لل مايلفف سِِِّّّبعت الهدى االيحِِِّّّيد
واق اأر ،اإحِِِِِّّّّّي ف البيطت  ْ  الق وات الفضِِِِِّّّّّيئعف ،يءاإلفت
 .الوعطينعف، اال خوم اال قو  إال ريهلل ال ظع     اإلل 
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ْيخْيِ الَّْصِحيُح وَ  ِْجيُح قبَل الشَّ  الّتَّ
ئت: أل  فنن ه يك تيجع ٌ   هذا، اقد فسِِِِِِِِّّّّّّّّأم سِِِِِِِِّّّّّّّّي

لْمذهب قبت الوِِّّعاعن: الياف ي اال واي، أل   ات ِِّّحع ٌ 
 فن  ْ  التيجع  ؟ن ه ، قيدرل ، اه  مفنن األححيُب 

الجواب: أن التيجع  رعن األقوام ااألاجِِِِّّّّه كِِِِّّّّين 
«  نهِِِِّّّّيفِِِِّّّّف المطِِِِّّّّْب»موجودا قبْهمِِِِّّّّي، افنفي مطِِِِّّّّيل ِِِِّّّّف 

لم يفف اجود ذلك، « الحياي»ا« المهذب»ا« الوسع »ا
ام، ذلِِّّك كِِّّينِِّّت ه ِِّّيك خِِّّيجِِّّف حِِِِِِِِّّّّّّّّدفِِّّد  إل  مِِّّي قِِّّي  رِِّّه 
الوِِِِِِّّّّّّعاين. أمي األحِِِِِِّّّّّّحيب فإن م زلته  أ ْ  اأال  من 

ف التيجع م خعث إنه  أهت لْتايفج ااالست بيط، فقد م زل
خيجوا ااست بطوا، احيرت ه يك اجوه في المذهب من 
نتيئج أنظيره ، فهذه ال  وص ردارهي تحتي  إل  تيجع  
ٌِ في التايفج. فيلحيجف  إذا خ ت ت يرض رع هي، أا ض 

 إل  تيجع  الوعاعن ميسف ه ي أفضي.
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 فإن»ذا ال ِِِِِِّّّّّّدد: فقوم التي  السِِِِِِّّّّّّبني رخمه اهلل ره
قِِِّّّْت: لَ  َخَجيت   ْ  ال ِِِّّّيميال امن ففتي رِِِّّّيلم قوم أن 
دال  تيجع  ال واي  فت ِِِّّّدى تيجعَ  المتِِِّّّأخي، امن ث  نقَِِِّّّ
 ْ  تيجع  الياف ي، اقد فقيم: رت األ ْ  أال ، ااألقدُ  
غِِّّيلبِِّّي أ ْ ، فه َّ نظيت  تيجعحِِّّيت الوِِِِِِِّّّّّّّعي أري خِِّّيمِِّّد 

يضي ْ  االقاالقفيم االقيضي أري الطعب االوعي أري  
، اهذه الطبقف التي ل  فاْق اهلل ت يل  ر دهي أفقه خسِِِِِّّّّّعن

 ؟!نفسي م هي، اال أق َد رمذهب الويف ي 
قُِِّّْت: ا ْ : أن المتقِِّّدمعن ل  فنن حِِِِِِِّّّّّّّوقه  إل  
التيجع  من الا ف، اال ا ت وا ربعين ال ِِِّّّحع ، اسِِِّّّبب 

كت   كين كثعيا، اكين  رمِّي  يفتل عي فُ ت    د الفُ  ذلك أن ال ْ  
ه، اقد فؤدي نظيه العو  إل  خ ف مي أدى إلعه نظيُ فؤدي 

إلعه أم ، فمي كين األمي   ده  مسِِِِِِِّّّّّّّتقيا  ْ  حِِِِِِِّّّّّّّيءم 
ه  ريل ْ ، فمن ث  مي كين الم  فون ْ  ل َض إل   فنْونه  للَت

، رت فوِِِِِِّّّّّّتغْون  ن التيجع  رذكي الم خذ، ت ِِِِِِّّّّّّحعحيته 
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االسِِِّّّت بيط االمبيخث، من غعي ا ت يء رمي هو  افت  أرواب
 َف ف ظي ل فسِِِِِِّّّّّّه، فْمي قت ال ْ  اأحِِِِِِّّّّّّيَ  إنمي كت األرج ،
من التقْعد، اأن الفقعه  ، ااختعج إل  ضِِِِِِِّّّّّّّيٍب دل د  بَ  ْ  التَّ 

ي ا  ِِِّّّاإن تويركي في أحت ال ظي  ِِِّّّفتب، من هو أفقه م ه  تُ ل
 .ريلياج 

فإن قْت: قد ألفع ي لْوِِِِِّّّّّعي أري  ْ  ت ِِِِِّّّّّحعحيت، 
ب، ، الو تتب، متت«الت بعه»اكثيت ت ِِِِِِِّّّّّّّحعحيت حِِِِِِِّّّّّّّيخب 

 حيت المتقدمعن أللف  م هي النثعَي.ت حع
قُْت: ححع ، غعي أن الت حع  ل  فنن مق وده  
األ ظ ، اال مياده  األه ، الن تسِِِِِِِّّّّّّّتطع، أن تقوم: إن 
أكثي مي فحنون من الا ف مذكور فعه الت ِِِِِِِّّّّّّّحع ، امي 
َي، امي ا ت   ره إال من  نجد من ذلك ف  فنيد فبْغ الُ وِِِِِِّّّّّّ 

ه  من تقدمه، في ت   ر د هؤالء ممن ق ِِِّّّي نظيا في نفسِِِّّّ
 رذلك حعُي كثعيا، ث  ِّالبغوي اإلمي   ِّ« التهذفب»حيخب 

ت دى أرو س عد ارن أري   يان لذلك، ف ح  النثعي 
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من الا ف، ث  ا ت   الياف ي ربعين الياج  ا ت يًء تيمي، 
رخمهمي  ث  زاد  ْعه ال واي زفيدً  جعدً ، اكين ق ِِِّّّدهمي

 الزمينم فإن ال ْ اهلل إرحِِِّّّيد الاْق، ااإلتعين رمي ف يسِِِّّّب 
َ ي  ًف  ن النتب في الحقعقف، فبعَّ َْ قد قت، احِِِِّّّّير المفتون نَق

   ِِِّّّدهمِِِّّّي، فبِِِّّّين رهِِِّّّذا أن ا ت ِِِّّّيء ً  ا انق  له  الياجَ  نظيً 
ف ، رإرينالمتأخيفن، اإن ق ِِِِِِِّّّّّّّيت  مياتبه   ن المتقدمعن

 .(1)«اتبيُ ه  أال  الت حع  أكثي، فنين لذلك
 
 
 
 
 
 

                                                

( نق   ن مقدمف الوعي سيم  غيفب 22 ـ 24تيحع  التوحع  لْتي  السبني )  (1)
 . 48، 44ل مد  اليار : ص/ 
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 ْنِ مَ  انِ يَ : بَ ِِف  ادٌ رَ ْط تِ اسْ 
 ِكِّ بْ س  ال ينِ ادلِّ  ِقِّ تَ  مِ َل سْ اإْلِ  خِ يْ شَ  ةِ لَ

ْ ِِف  اهللُ  هُ ِْحَ رَ   ْب هَ ذْ مَ  ال
لوِِِّّّعي اإلسِِِّّّ   تقي الدفن،  ن الت يُض حسُِِِّّّ هذا، افَ 

 هِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ(  ْ  اجهل 112 ْي رن  بد النيفي السِِِِّّّّبني )ت: 
ال يلعف في  الم زلفل  م فإنه رخمه اهلل حِِِِِِِّّّّّّّيخُب االسِِِِِِِّّّّّّّتطيادل 

م  ن درجف الوِِِِِِّّّّّّعاعن  زل ال فَ  مذهب السِِِِِِّّّّّّيد  الوِِِِِِّّّّّّيف عف،
ني : إن التقي السِِّّب ن االده رت قيم التي  السِِّّبنيكثعيا، 

 أ ْمعفَ  اال ف يفي .(1)، اال واي  أارُع م هأ ُْ  من ال واي
اإلمي  ال وايم ألنه رمحض فضِِّّت  كتبل  احِِّّتهيرُ  السِِّّبني

 «.الفوائد المدنعف»اهلل  ز اجت، كمي قيم النيدي في 
ِ التقي  

 ،«المجتهد المطْق»السِِّّبني رِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ اقد ُاحِِّّل
الغعِِِّّّث الهِِِّّّيم، حِِِِِِِّّّّّّّيح جم، »في ا كمِِِّّّي هو موِِِِِِِّّّّّّّهور،

                                                

 44، الفوائد المدنعف: ص/ 822، ص/ 84انظي طبقيت الويف عف النبيى:  /   (1)
)ط. دار الجفين االجيري(، انَقت النيدي  ن الحيفظ الساياي موافقَته لمي 

 التي . اإلمي  قيم 
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ه أنه سِِِِِِِِّّّّّّّّأم حِِِِِِِّّّّّّّعاَ  :أري زر ف ال ياقي  مي ل« الجوام،
لدفن السِِِِِِِّّّّّّّبني  ن  البْقع ي: مي فق ِِِِِِِّّّّّّّي ريلوِِِِِِِّّّّّّّعي تقي ا

، اقد اسِِِِِِِّّّّّّّتنمت آالته، اكعِ فقْد ؟ فسِِِِِِِّّّّّّّنَت  ،االجتهيد
ْوظِِِّّّيئِ مِِِّّّي   ِِِّّّدي أن االمت ِِِّّّيع من ذلِِِّّّك إال ل :فقُِِِّّّْت 

مقير  لْفقهِِّّيء  ْ  المِِّّذاهِِّّب األرر ِِّّف، اأن من خي  ال
 ن ذلك نسِِِِِِّّّّّّب إل  البد ف اامت ، ال يس  ن اسِِِِِِّّّّّّتفتيئه، 

 .(1)فتبسَ  ااافق ي  ْ  ذلك
السِِِّّّعوطي اارن زفيد  اقد ذكي حِِِّّّعُي من هذا الج مُ 

   .  (2)في ر ض فتيافه العم ي، انيزع في ذلك الهعتمي  

                                                

الفوائد »، اكذا 124الغعث الهيم، لْحيفظ أري زر ف ال ياقي: ص/ انظي (  1)
 . «ال وائد الدف عف»، ا«المدنعف

. هذا، احيح الويه الي اهلل الدهْوي را فه «الفوائد المدنعف»انظي أفضي (  2)
ال أ تقد أن المين، له  من االجتهيد »قيئ ، ر د أن أارد خنيفف أري زر ف هذه: 

يحي م  به  ال ْي  ن ذلك، اأن فتيكوا االجتهيد م، قدرته  مي أحير إلعه، خ
. « ْعهم لغيض القضيء أا األسبيب، هذا مي ال فجوز ألخد أن ف تقده فعه 

(، 41، 41)ص/  «اإلن يف في رعين سبب االخت ف»انظي كتيره ال ظع  
َض له غعي هؤالء المذكورفن أفضي، كيلساياي في  القوم الم بي  ن »ات يَّ
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اي أجت  إن ال و«: المهميت»قيم اإلس وي في ن  ، 
ت السِِِِِِّّّّّّبني، انقَ  التقيال  ، الذي هو حِِِِِِّّّّّّعيُ (1)ن ارن اليف فمل 

، هم  اليف ف أ ْ ُ  ه ارنَ السِِِِِّّّّّبني  ن االده أن حِِِِِّّّّّعاَ  التي ُ 
.   د اإلسِِِِِِِّّّّّّّ وي   ي أن اإلمي  ال واي هو األ ْ فهذا فَ 

ا ْ  كت فإنه  جمع ي متقيررون في الم يزم االدرجيت، 
ق  ألمثيل ي الاوض في ذلك أكثي   من هذا القدر. اال فحل

ل مي  « الم هي »أام من حيح  ِِِّّّأي السبني  ِِِّّّاهو 
اهو  .(2)، كمي حِِِِِِِّّّّّّّيح ره النميم الدمعييأفضِِِِِِِّّّّّّّي ال واي
  د المتأخيفن، سعمي الدمعيي  إذا أطْق« الوعي»المياد رِِِّّّ

                                                

/أ )ماطوطف، المنتبف المْنعف، ربيلعن/ ألمينعي الغيرعف 3) «ارن ال يري تيجمف
في أخني  االجتهيد  الفيفد»(، االسعد السمهودي في 2142سيرقي، تحت رق  

اقد أحير ال  مف النيدي إل  جواب آخي  مي فتيتب  ْ  كون «. االتقْعد
 الفوائد»السبني مجتهدا، غعي الجواب الذي ذكيه ال ياقي، فينظيه في 

 «.المدنعف
 . 882، ص/ 8المهميت ل س وي:  /  ( 1)
 ، اانظي ت ْعق المحقق  ْعه. 812، ص/ 8انظي ال ج  الوهي  لْدمعيي:  /  ( 2)
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  أفضِِِِِِِِِّّّّّّّّّي ، افطْقاغعيه من األئمِِِّّّف« ال ج  الوهِِِّّّي »في 
 افياد ره  الوعاين م، التقي السبني.« الوعو »

هو  ا تيَف  حِِِِِّّّّّك أن ل مي  السِِِِِّّّّّبني اختعيراٍت  اال
له، كمي أن له  ففٌ  ن المذهب مايلل  ه رأنهي خيرجفٌ نفسُِِِِِِِّّّّّّّ 

الوِِِِِِّّّّّّعاعن، اال رد أن  ِ فعهي تيجع َ ايلل ، قد فُ تيجعحيٍت 
في دائي  المِِّّذهِِّّب  هِِّّذه التيجعحِِّّيتل   ْ  مِِّّي مِِّّدى قو ل نَ 

 الويف ي ؟
فعمِِّّي « الطبقِِّّيت»قِِّّيم اإلمِِّّي  التِِّّي  السِِِِِِِّّّّّّّبني في 

حه اال اأمي مي  قدني »ده من خعث المذهب مي ن ه: ححَّ
له رهذا الف ت ممي خيلِ فعه الوعاعن جمع ي، أا ال واي 

عِِّّه رنْتِِّّي العِِّّدفنم فِِّّإني ال  اخَِِّّده ف  فاف  أنِِّّه ف بغي َتْقال
ه هم ألنأحِِِّّّك في أنه ال فجوز ألخد من نقْف زمين ي مايلفتُ 

إمِِِّّّي  مطَّْ،  ْ  مِِِّّّ خِِِّّّذ الياف ي اال واي، ان ِِِِِِِّّّّّّّوص 
  ْ     األحِِّّحيب، اكينت له القدر  التيمفالوِِّّيف ي اك

التيجع . فمن ل  ف َتهل إل  رتبته، اخسُِِِِِِّّّّّّبه من الفتعي ال قُت 
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المحُض خقَّ  ْعه أن فتقعَّد رمي قيله، اأمي من هو من أهت 
ال ظي االتيجع  فِِِّّّذاك محِِِّّّيم  ْ  نظيه، ال  ْ  فتعِِِِّّّّي 

 .(1)«الياف ي اال واي االوعي اإلمي 
بِّيخثِّف م، ر ض فضِِِِِِِّّّّّّّ ء أهت رِّيلم ر ليحيَّ الِّذي تَ 

 :مي فْي الميضعن ك   األئمف ،ل تتب  ا ،(2)ال ْ  الم يحيفن
رخمهمي  ل واي مي  االسبني ل اإلمي  مايلفيتل أن 
 : ْ  أنواع اهلل تنون
يج  فعه ت الذي ل  فُ تيجع  في الا ف الميَس  .8

 ،ال واي حعُي

 ،لمي أطْقه ال واي قععدٌ ت .2

 ،بهل واي في كتا تيجع  لمي ت يقض فعه تيجع ُ  .3

 .تيمفً  فً فَ تيجع  مايلِ لمي رجحه ال واي مايلَ  .4

                                                

 . 231، ص/ 84طبقيت الويف عف النبيى:  / (  1)
هو أخوني الوعي المحقق الدكتور سيم  غيفب الدمعيطي الم يي، خفظه اهلل (  2)

 انف، ره. 
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 اإلمي  ف َ تيرَ اريل ظي إل  هذه األقسي  كْهي نجد أن مُ 
ي كتب ف السبني في ال وع األام االثيني االثيلث كثعي ٌ 

، فيل وع األام ال إحنيم فعه أح ر  خفيء.  المذهب
يفي   زككوعي اإلس  ،اال وع الثيني فج ْه ر ض األئمف

حمت : افُ فعقولون ،أح  ففٌ اارن خجي ممي لعست فعه مايلَ 
اهو كثعي في  ،(ك   ال واي  ْ  كذا )رتقععد المطْق

ك مهمي، لنن السبني اتْمعذه اإلس وي فج  ن ذلك من 
 يقض ت»ارذلك حيح اإلس وي في مقدمف كتيره  ،ففَ المايلَ 
 .«يفنب  الحَ 

كي فعه الذي ذَ  اال وع الثيلث ال إحنيم فعه، اهو
 «التحقعق»ارن خجي ك مه الموهور في تقدف   الوعيُ 

 ،(1)..إلي «الم هي »ِّف «الياضف»ِّف «الت قع »ِّف «المجموع»ِّف
اهذا تقيفب، اإال فيلواجب في الحقعقف   د »ث  قيم: 

دي المتأخيفن م تمل  ك  ل   فُ مياجَ  هذه النتبل  ضل ت يرُ 
                                                

 . 32، ص/ 8(  انظي تحفف المحتي :  / 1)
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لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

ك   التي  السبني ، اهو قيفب من «ااتبيع مي رخجوه م هي
 .هتالذي نقْ

، بَ فم ه مي اتَّ ، التيمفُ  ففُ اهو المايلَ  ،أمي ال وع اليار،
كطهير   ،رخمه اهلل السبني اإلمي  المتأخيان فعه ك  َ 

 تيمع ل  الزرافف، امسألفل  ت أكتل ، اخل (1)%فض ت ال بي 
 . الن يئ  اغعيهي من المسيئت

ه ام ، ال واي ك  َ ب وا فعه مي اتَّ  ِّاهو األكثي  ِّام ه 
 يد ل الوه أ  ي ردَّ  ،فعه كمسألف األهْف الموهور  مي اختْفوا 

فهذه  ،إذا ت يرضت م، الحسيب القط ي ،ريؤفف اله م
آخذفن رمقيلف  ،االاطعب ه فعهي اليمْي  فَ المسألف خيلَ 

 قيم:ف ،رعن ال واي االسبني خجيٍ  ارنُ   َ سَّ وَ ، اتَ ال واي
ن اتفق أهْه  ْ  أن مقدميته االذي فتجه أن الحسيب إ»

التواتي ردت  اكين المابيان م ه  رذلك  ددَ  ،قط عف

                                                

القوم ريلطهير  خ ُف م تمدل الوعاعن، اقد خيلفه الوهيب االوم  اليمْعين،   (1)
 .«التحفف»اج  غفعي غعيهمي، إال ارن خجي في 
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اإال ف ، اهذا أال  من إط ق السبني إلغيء  ،الوهيد 
  .الوهيد  إذا دم الحسيب القط ي  ْ  استحيلف اليؤفف

 إطبيٍق  محت   عنل الوِِِّّّعاَ  عنل اريلجمْف فإن منينف اإلميمَ 
اجه الا ِِِّّّوص، ف  جي    ْ  من المتأخيفن، اال واي  

 قد اختي  إل  سِِِِِّّّّّْوك مسٍِِِِِّّّّّْك  - اإلمي  ال واي أي -ه أن
 دفد ٍ ج م ِّطْحيٍت  ، روضِّ،ل االت ِّ عِ جدفد في التألعِ

خيحٍِِِّّّف ره، َتدم  ْ  التيجع  االتضِِِّّّ عِ، ااختعيرل رموٍز 
تُوعي إل  كعفعفل الا فيتل ادرجيتلهي قوً  اُض ًفي، امي إل  

َْحيُت اإلمي  ل ال واي رخمه اهلل ت يل   ذلك، فنينت  م ِِِّّّط
هم  «الم هي »في  ن ر دل  الوِِِِِِِّّّّّّّيف عَّفل مل

فل كيحِِِِِِِّّّّّّّط خيتل  يمَّ
ه في تِِِِّّّّْك  ه طيفقَِِِِّّّّ ن  ر ِِِِّّّّدل هِِِِّّّّي ل كثعيفَن مل اذلِِِِّّّّك النتل

م نظيا إل  الوِِِِِِّّّّّّعوع االقبوم، االسِِِِِِّّّّّّهولف االحِِِِِِّّّّّّط خيت
   .االوضوح، ذلك فضت اهلل فؤتعه من فويء
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َ
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 جيدَ ره، أ احِِِِّّّّط خيٌت خيحِِِِّّّّفٌ « الم هي »ه ففي كتيرل 
«  األحِِِِّّّّ »ا« الموِِِِّّّّهور»ا« األظهي»، مثت (1)في اضِِِِّّّّ هي

اغعيهي، ممي َحَيَخه هو رلَبعينل الميادل م ه، كمي « ال حع »ا
ن جيؤاا ر ده من الوِِِِِّّّّّياح االمحوِِِِِّّّّّعن، ارع وا ه مَ خَ حِِِِِّّّّّيَ 

 رتْك الم طْحيت.  المت ْقفَ  التفيحعَت 
ُض لهِِّّي جمع ِِّّي ل    الع  فَ  ع ِِّّي ه ِِّّي الت ي 

م خعِِّّث إن (2)
ارع وا مي فت ْق ره في  ،سِِِِِِِّّّّّّّيرقعن حِِِِِِِّّّّّّّيخوا ذلكال ْميء ال

                                                

، م هي مي أحير إلعه اإلمي  ارن   (1) هي أموٌر فسعيُ  الاط بل ُد  ْ  ر ضل اإن كين َفيل
من المونت في »(م خعث قيم: 33، ص/ 8) /  «السيا »ال قعب في 

ْله  دُ  م يففل مقيرتل القومل أا الوجهل الُمَ حَّ ل في كثعي م ه أا « الم هي » اأح
ه الم ، تيرً ، اتف ع  تيرً ،  ُْ أكثيهم فإنه فقوم: األح  جواز كذا، افنون مقير

ذا كين إ الت يف  رذلك، اال فطْقه إال« الت بعه»ف  ف ْ  ذلك. امن محيسن 
 .«مقير  له من كت اجه

ه  ْ  أمٍي مت ٍْق رم طْ    (2)  - «الم هي »في « الموهور»النن أخببُت أن أنبال
اق، الْبُ  فعه   د ر ضل الط ب، اذلك أنه  ظ وا أن مقيرلْه  -« التحقعق»ال 
ال فجوز ال مُت ره، ااست داا في ذلك إل  قعيسه  -« الموهور»أي مقيرت  –

، ال «الياضف»ا« الم هي »في « ال حع »أي  -« ال حع »  ْ  مقيرت
، من أاُجهل األححيب -فعه ال فنون فيسدا « ال حع »م ألن مقيرت «التحقعقل »
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اإل   بيرٍ  في حيح الج م المحْي، اخيحعف ال  مف النبعي حهيب الدفن، 
فعهي،  هِّ(  ْعه، ل  فُم ل وا ال ظيَ 8422أخمد رن أخمد رن س مف القْعوري )ت: 

، ص/ 8) /  «الم هي »فوق وا في هذا الوه . ا بيرُ  الويرح المحقق م، 
ي ي رذلك ف بال قُْت: األح ، اإال فيل حع (، ال  فُ  الا ُف  َي ول فإن قَ »)(: 83

ًري م، اإلمي  الويف ي ااألقو أي الت بعي  –م كمي قيمم فإن ال حع  م ه م تأَد 
فيسٌد، ال َفجوز « الموهور»ء أن مقيرت فظنَّ هؤال «.ُمو ٌي رفسيد مقيرْه -

،  ْ  خ فل «الموهور»ال مُت ره، اهذا اهٌ  فيسٌد، رت فجوز ال مُت رمقيرت 
م لْفيق الواض  رعن المقيمعن: مقي  المجتهد امقي ل غعي «ال حع »مقيرتل 

 ،قوله: مو ي، أي من خعث الْفظُ » المجتهد. امن ه ي قيم القْعوري رخمه اهلل:
اقد ذكي هو  .«قيرْه فيسٌد من خعث الحن م لمي مي من جواز ال مت رهال أن م

رأي القولعن حيء. اممي زاد  –ال اإلفتيُء  –قبت هذا رقْعت أنه فجوز ال مت 
د في ر ض طب ف خيحعف القْعوري خطيً هنذا:  ْه ألن مقير»الطعَن رًْف مي ُاجل

ف فعهي «فيسد من خعث الحن  السيا  في »!! افي «ألن»إل  « ال أن»، َتَحيَّ
« اإلحيرات»( ل مي  ارن ال قعب نق ً  ن 32، ص/ 8) / « ننت الم هي 

ََح َّ »إنمي ج ُْت »ل مي  ال واي:  ع َ »اَ « األ  حل ًري َمَ، « ال َّ نل َتأَد  َهع  َوج  ن  ال  مل
عَمه الفيسُد االبيطُت، فْ  أنسبه إلعه، اَ دلُت إل   م فإن َقسل يال

يفل ل هُ »الوَّ َمو  « ورل ال 
عُمه الغيفُب أا إل   َهي»الذي َقسل َظ  ي  « األ 

عُمه الَافل  اقيم الوعي ارن«. الذي َقسل
َو )فَ »(: 18، ص/ 8) / « التحفف»خجي الهعتمي في  ( َفق  ع ُ »ِّ)َاإلالَّ حل ( ُهَو «ال َّ

ُي رلهل  ي أَُ بال فل َ ن  ُمَقي مالَّذل حَّ َبيَراتل ال ال تل تلَفيءل ا   هل رلين  َ يرل ح  ل دإلل ، َاأَنَُّه َفيسل هل ْل ٌٌ َاَل   .رل
َوامل  َق  هل فلي األ  عيل ي  رلَ ظل هل إنََّمي  ،فَُ بال مل ُقُ وَر فلي َفه  َاَفيَء، َاأَنَّ ال  هل ال  عيل َبَت للَ ظل َرت  أَث 

ُب  يا  مُهَو مل َّي َفَحس 
يفل ل َمي ل الوَّ ل ًري َمَ، اإل  َن َمَقي ل ال   ،َكَمي َقيَم  ملَتأَد  ًقي َرع  تَ َاَفي  دل ُمج  هل

ُمَقعَّدل  َْقل َاال  ُمط   الفوائدل »( ا4)ص/ « التيحع »اقيم السعد السقيف في «. ال 
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َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

ْال َّْ سُ »مثت  مؤلفيت مفيد ، «  ي االرته»ا«   المحتي   المت 
اإنمي  .، ممي هي موِِّّهور  متداَالٌف رعن أهت ال ْ اغعيهمي

«  الطيفق»هو رعين مي فت ْق رم ِِِِِّّّّّطْ   ه ي الذي ق ِِِِِّّّّّدت ه
فق ، اهذا مي أت ِِّّدى له في السِِّّطور اآلتعف « المذهب»ا

 هلل ت يل . رإذن ا
 

  
                                                

االحق أنه ك ٌ   -( 21)ص/ « الفوائد المدنعف»( نق   ن 13)ص/ « المنعف
ه «الفوائد المدنعف»لْوعي س عد س بت، نقْه   ه تْمعذه النيدي في  ب  ، ال  َفَتَ قَّ

مت ل فسه ريألقوام االطيق االوجوه الض عفف، إال فجوز األخذ اال »: -
، «ال حع »رأفَته استث   مقيرَت «. رمقيرت ال حع م فإن الغيلب فعه أنه فيسد

ُك استث يئله في مقي  البعين دلعت جواز ال مت «الموهور»ال  فستثنل مقيرَت  ، اتي 
ه  (،82، ص/ 8) / « إ ينف الطيلبعن»ره. امثت ذلك فَ َت أفضي حيخُب  َْ فمي َنَق

ال ج  »، مطبوع م، 882، ص/ 8) / « سْ  المت ْ  المحتي »حيخُب 
مثُت مقيرلتل  «الموهور» ن ر ض المتأخيفن، من أن مقيرلت «( الوهي 

، 8اانظي م ه أفضي:  /  .في  د  جواز التقْعد ك ٌ  ال فستقع  «ال حع »
يرً ، ا ويفن  بفي ث ث « الم هي »في « الموهور». اق، الت بعي ر838ِّص/ 

اق، فعه أرر ميئف إال خمسف مي ، ذكي « األظهي»اهو قْعتم خعث إن الت بعي رِّ
 (.881)ص/ « سْ  المت ْ  المحتي »ذلك في 



 

 

 

11 

 

ِ بِ عْ الَّ وَ  «يُق رِ الطَّ »   «ْب هَ ذْ مَ الْ »ـرُي ب

ه قِِِّّّيم اإلمِِِّّّي  ال واي رخمِِِّّّه اهلل أث ِِِّّّي َء رعِِِّّّينل م هجِِِّّّل
ه في أقوم:  اخعُِِِّّّث »«: الم هِِِّّّي »كتِِِّّّيب  ام ِِِِِِِّّّّّّّطحِِِّّّيتِِِّّّل

 .«طيفقعن أا الطيقل ن الفمل  (1)«المذهُب »
ِّ ريإلمي  ال واي  خيحفٍ  من احط خيٍت « المذهب»ف

 ِِِِِِِّّّّّّّطْحيت المذهب الوِِِِِِِِّّّّّّّّيف ي رخمه اهلل، الع  من م
، كمي توهَّ  . انجد كثعيا ممن جيؤاا ر د (2)الب ُض   َ ال يمفل
 أي ِّسيراا  ْ  احط خه  رخمه اهلل ت يل  اإلمي  ال واي

 في كتبه . ِّ «التحقعق»ال « الم هي ل » في
َْحي جدفدا ارتَنَيه « الطيُق » أا« الطيفُق »ا لع  م ط

َ  ر  ُض الم يحِِِِِِِّّّّّّّيفن، رت هو اإلميُ  ال واي،  ْ  مي َتَوهَّ
                                                

سْ  المت ْ  »قيم في «. االمذهُب »أا « في المذهبل »أا «  ْ  المذهبل »ا أ  (1)
ي من الت بع«  الم هي»اُجمُْف مي في »(: 828، ص/ 8) / « المحتي 

 .«ميئف اسب ف اثمينون  بير ً « المذهب»رِّ
ق   (2) قل 43، ص/ 8لْحيفظ الولي ال ياقي:  / « تحيفي الفتياي»مثت ُمحقال ، امحقال

 .844، ص/ 8البعين لْ مياني:  / 
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َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

سِِّّيرلٌق  ْ  الوِِّّعاعن، اال خ ِِّّوحِِّّعَف لهمي رهذا   ٌ َْ  ِِّّطَ مُ 
ذلك  هَ امي أحبَ « الوجه»ا «القوم»الم طْ ، حأنُه كوأنل 

وِِِِِِِّّّّّّّيخه فَ   ، فْذا لفي مذهب ي من الم ِِِِِِِّّّّّّّطْحيت القدفمف
الذي هو كتيب مات ِِِِّّّّي في  «الم هي »في  ال واي   اإلمي ُ 

ال م ِِِّّّطْحيتله الايحَِِِّّّف رهم األحِِِّّّت اموَجٌز، ل  فُبعالن فعه إ
، قد حيخه  . ن    ًفي  ْ  قينونل االخت يرل أي ُمسمَّ   –جي 

، كمي حيخه كثعٌي «التحقعق»ا «المجموع»في  -« الطيفق»
 ، اَسَ يى ت يفَفه   ده  فعمي فْي: «الم هي »من حياح 

حيبل  (1)«الطيق»أا  «الطيفُق »ا فُف األحِِِِِِِّّّّّّّ ني هي خل
هذا هو الطيفُق رإجميم  لْمذهب في مسألف من المسيئت.

                                                

اخت ف األححيب إلي(، ففعه  يه «الطرق» بي الوعي ارن خجي اغعيه رأن )  (1)
 رث ث طيق  ْ  األقت، اال فنفي إال «الطيفق»إفهيُ  أنه ال فتحقق مسم  

كيفعين  -ااخد  خيكعف اأخيى قيط ف  –طيفقين، في خعن أن الطيفقين 
في ك مه  مي زاد  ْ  ااخد . « الطيق»الخت ف الحنيفف، فعت عن أن المياد رِّ

هي إلي( نظيا إل  أن االخت ف ال فتحقق  «الطيفق»ال ْه  ل  ف بياا رأن )
 - اهو فذكي افؤنث –ن فقد سيغ ل ي الت بعي ريلطيفق اأمي نح .رحنيفف ااخد 
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أا اخت ِِّّير، افتيتب  ْ  هذه الحنيفف اجوُد خ ٍف رعن 
فيفقعن من األحِِِِِِِّّّّّّّحِِّّيب في تحِِّّدفِِّّد مِِّّي هو الم قوم  ن 

عَن في هذه المسألف في دائي  المذهب الويف ي.   السيرقل
ن  ي القوُم رأن خ حِِِِِّّّّّف  خ ٌف »: أنهي «الطيفق»افُم 

ي أن في المسِِِِِِِّّّّّّّألف ! ف  ي: طيئفٌف َتدَّ ل  «في اجودل خ ٍف 
سيرقعن، اأُخيى َتجزل  رأن  ال  َن رجيمل المذهبل ال خ ًفي رع 

 .  غعيُ  ، رت القوُم في المسألف ااخد، لع خ َف 
أي المذكورل في ت يفِ  –ه ي « المذهب»االمياد رِِِِِّّّّّ

قواًل ل مي ، أا اجًهي لألحِِِّّّحيب  توِِِّّّمَ مي فَ  -« الطيفق»
عَن، ااخدا كين أا أكثَي، راجحي   .  (1)كين أا ميجوخيالسيرقل

                                                

مفيدا ألن ي ال ن يفه ريخت ف األححيب كمي ف ْوا، اإنمي ن يفه رأنه الحنيفف 
 نفسهي، م، م خظف أن في مقيرْتهي خنيفًف أخيى مايلفًف.

ُمه ر ض المحوعنم  –أي ريلمذهب  –فْع  المياد ره   (1) ه ي الياجَ ، كمي َتَوهَّ
 .م    لهم كمي فظهي لْمتأمت إذ ال



 

 

 

 

28 

لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

َف ره اإلمي  ال واي  االويرُح المحقق  اأمي الذي َ يَّ
فِِّّهِِّّو أنِِِِّّّّه: اخِِّّتِِّّ ف  «الِِّّطِِّّيفَِِّّق »اارُِِّّن خِِّّجِِّّي اغِِّّعُِِّّيهِِّّ  

 .  (1)األححيب في خنيفف المذهب

                                                

 ،22، ص/ 8، االمجموع له:  / 38مث  التحقعق ل مي  ال واي: ص/ انظي  (1)
، 41، ص/ 8، االتحفف:  / 83، ص/ 8حِِِِِِِِّّّّّّّّيح المحْي  ْ  الم هي :  / 

أثُيه  أي»، ففسيه ارن قيس  في خيحعف التحفف قيئ : 42، ص/ 8اال هيفف:  / 
( لْوِِِِّّّّعي 884)ص/ « رسِِِِّّّّيلف الت بعه»امثْه في «. أاالزُمه –أثي اخت فه   -

ه، رع مِِّّي الِِّّذي في  مهيان، ففعِِّّه أن الطيفق أثُي االخت فل المِِّّذكورل أا الزمُِِّّ
الظيهي »خيحِِِّّّعف الوِِِّّّهيب  معي   ْ  حِِِّّّيح المحْي هو ال نُ م خعث قيم: 

أي خنيفف ر ضِِِِِِِّّّّّّّه  الا َف  –أن مسِِِِِِِّّّّّّّم  الطيفقف نف  الحنيفف المذكور  
ه   ْهي الوِِِِِِِِّّّّّّّّيرح اسِِِِِِِِّّّّّّّّمي ل خت ف ال ز  لحنيفف اقد ج  –اقطُ، ر ضِِِِِِِِّّّّّّّّل

الوِِِّّّبيامْسِِِّّّي  االوِِِّّّيااني، امثْه في  -أي  معيَ   –انقْه   ه «. األحِِِّّّحيب
خيحِِِِِِِّّّّّّّعف القْعوري أفضِِِِِِِّّّّّّّي. اإذا كين الظيهي هو ذاك الذي قيله  معي  فا ف 

أي االخت ف المذكور  –الظيهي إمي هو مي قيله الج م اارن خجي االيمْي 
، خ في أا قط ي. ااجُه كونل مي قيله  –فف نفسِِِِِِِِّّّّّّّّه، الع  الحني اإمي المحني 

 معي  ظيهيا هو أن الطيفق الواخد  ال ف ِِِّّّ  كونُهي اخت فيم ألنه ال فت ِِِّّّور 
إال م، اث عن  ْ  األقت، األن الطيفق ظيهي في م    طيفق اليجت اسِِّّعيته، 

. ث  إنه   االم يسُِِِِِِّّّّّّب لهذا الم    هو خنيفف الا ف أا القطُ،، ال المحني 
اإن  يفوا الطيق رِِِّّّيالخت ف المِِِّّّذكور الِِِّّّذي هو خ ف الظِِِّّّيهي إال أنه  

 - قبه رقوله   -المحْي اارن خجي االيمْي، ال حعي اإلس   ه ي –فسياه 
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أن االخت ف لع  هو  ْ ُ    اأنِِِِّّّّت إذا تِِِِّّّّأمَِِِِّّّّْت تَ 
هي، خيكعًف أا  «الطيفق»، إنمي «الطيفق» نيفُف نفسُِِِِِِِّّّّّّّ هي الحل

االخت ُف  –نِِّّيفَِِّّف أي تِِّّْك الحل  –مهِِّّي ْزَ فَ قِِّّيط ًِِّّف. ن  ، 
ال تتحقق رحنِِّّيفٍِِّّف ااخِِّّدٍ  فق ،  «الطيفق»المِِّّذكورم ألن 

رت ال رد لهي من اجود طيفقٍف خيكعٍف اطيفقٍف قيط ٍف  ْ  
فاف . ( 1)األقِِِِّّّّت كمِِِِّّّّي ال  خت ٌف،  همِِِِّّّّي ا ع  ر نون  فع  ،

                                                

، أي رأن فحني «كأن فحني ر ضِِِِِّّّّّه  في المسِِِِِّّّّّألف إلي: »-االْفظ لْمحْي 
إن كين ، اكمي الخظه القْعوري االوِِِِِّّّّّيااني رحقاٍ  ،ربيء الت ِِِِِّّّّّوفي أا التفسِِِِِّّّّّعي

 ه ي.   طعت رذكيه الن  َ ريلنيف اجٌه اجعٌه، ال أُ  –أي المحْي  –إلتعينه 
َدانل أا إلخداهمي، امن أمثْف ت دد القيط ف مسألف االفف الفيسق، ففي   (1) اقد َتت دَّ

(، : »)(221، ص/ 3) / حِِِِِِِِّّّّّّّّيح المحْي  َهبل َمذ  َْ  ال  ٍق َ  َفيسِِِِِِِِّّّّّّّّل اَلَفَف لل َااَل ال
ًيا َكيَن أَ  بل ُه... ُمج  يَّ هل أَا  أَسَِِِّّّ قل سِِِّّّ  ََْن رلفل ، أَ   هل يل يل أَا  رلَغع  َام  بل ال  ي  َق رلوُِِِّّّ َيُه، َفسَِِِّّّ ا  َغع 

ُه   رليلثَّينلي،  ضُِِِّّّ ، َاَر   مل َاَّ َحيبل رليأل  َحِِِّّّ  ُض األ  ْلي... َاَقَطَ، َر   ُم الثَّينلي: أَنَُّه َف َقو  َاال 
َ فل غَ  ْلي، رلال َي َف بل ُمج  أَنَّ ال  ُه   رِِّّل ضُِِِِِِِِّّّّّّّّ َك،... َاَر   ُه   رلَ ن  ل َذلِِّّل ضُِِِِِِِِّّّّّّّّ ،... َاَر   هل يل ع 

ُضُه    ْلي،... َاَر   رلهل َفَ  َف َي، أَا  رلُوي 
يل َالل َام  بل ال  يل ُحي  ُضُه   رلأَنَُّه إن  َفَسَق رلَغع  َاَر  

ي  رلأَنَّ 
َغَزالل َت  ال  ْلي، َاأَف  ََْن رلهل َفَ  َف َقُه َاللَي، أا  أَ   يَّ فلسِِِِِِّّّّّّ   َلو  ُه إن  َكينَ رلأَنَُّه إن  أَسَِِِِِِّّّّّّ

َ ُه فلي  سَِِِِِِّّّّّّ َتح  ٍق َاللَي، َاإلالَّ َفَ ، َااسِِِِِِّّّّّّ  ٍ  َفيسِِِِِِّّّّّّل َْت  إَل  َخيكل َتَق اَلَفُف اَلن  ول ْلَب ال  سُِِِِِِّّّّّّ
َ َمُت رله ي أَن  َفُنوَن ال  َبغل ، َاَقيَم: َف   َضفل ا   ٌ إل  إحير« االقوم الثيني»فقوله: «. اليَّ

هي اق، ال ثيني من الحيكعف، التي  ْع هي هي القوم ال ريلمذهب، اإل  أن ت بعي 
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إحير ٌ إل  القيط ف الميجوخف، « اقط، ر ض األححيب...»الياجحف. اقوله: 
َْ  »قِِّّيم القْعوري: « ار ضِِِِِِِِّّّّّّّّه ...»، «ار ضِِِِِِِِّّّّّّّّه ...»اكِِّّذا قولِِّّه:  ُه: )َ  لُِِّّ َقو 

ُ، طُيُ  ب  َهي سَِِِِِِِِّّّّّّّّ ُْ َقيرل َعفل َافُ َحيكل فقل ال  ن  الطَّيل نل مل َلع  َقو  ( ُهَو أََخُد ال  َهبل َمذ  تل ال  ٍق رلَج  
فً  َِّّْ َتقل ًف ُمسِِِِِِِِّّّّّّّّ  فقَِّ يال َطيل

َغَزالل اتت ِّدد أفضِِِِِِِِِّّّّّّّّّي الطيق الحِّيكعِّف م، الطيق  «.َكَ  ل ال 
(:  224، ص/ 8في حِِِّّّ   الجمي ف من حِِِّّّيح المحْي ) /  القيط ف، كمي في

َيه  ») ٍت َل   فُن  عيل رلَداخل َخل دل األ  ه  ، أَا  التَّوَِِِِّّّّ ُكوعل َميُ  )فلي الي  ل ( اإل  تلَظيُرُه،  َاَلو  أََخ َّ ان 
ُب  هَِِِّّّ ذ  مَِِِّّّ ُت: ال  ْلَي ، ُقِِِّّّْ  اخل َن الِِِّّّدَّ ُيق  َرع  ، َاَل   َفف  عِِِّّّهل يللغ  فل ، إن  َل   فُبَِِِّّّ َهيل َظ  فلي األ 
َ فل َهت   ُت ال ال َُْ (. َاأَحِِِِِّّّّّ  ُ أَ   ، )َااَهللَّ ُكوَر ل َمذ  ُياطل ال  ( رليلوِِِِِّّّّّ  هل تلَظيرل َبيُب ان  تلح  اسِِِِِّّّّّ 

: أَ  اَلنل ُيُه أَا  اَل ؟ َقو  َتظل ، َخَنيُهَمي َف   ُكوَر ل َمذ  ُياطل ال  َكَمي َقيَم -َخُدُهَمي: َنَ    رليلوِِِِّّّّ 
بل  ُمَهذَّ حل ال  ي  َبيَب،  -فلي حَِِِّّّ تلح  سِِِّّّ  َنَياَهفل َنيفلعَن االل َحيبل فلي ال  َحِِِّّّ  ن  األ  عُياَن مل َكثل

   َ َنَياَهَف، َفَم   عَن ال  َبيبل َنيفل تلح  س  يُ »َاآَخُياَن فلي االل َتظل َْ « اَل َف   : فُ  َ  مل َاَّ َيُه، األ  ن 
 ، َتَحب  َيُه ، فُسِِّّ  َواٌم: فُن  َ فل أَق  ن  َهَذا ال ال َت مل ، َفَح َِِّّ َتَحب  َْ  الثَّينلي: اَل فُسِِّّ  َاَ 

ب   َتحَِِّّ َيُه َااَل فُسِِِِِِِِّّّّّّّّ  يُه  اَل فُن  ي َخنَِِّّ يُح َكمَِِّّ ُه أَي  فُبَِِّّ حَِِّّ ي َرجَّ ل رلمَِِّّ يا
افل ل ، َاُهَو ُمَياُد اليَّ

ي   دل َميَار   «.ال 
يَ  َطيفقًف: أررُ، خيكعيٍت ففي المس َدى َ و  ُ، قواطَ،، أحير الويرُح  ،ألف إلخ  اسب 

 : َْقينل ، فيلحيكعُف األُال : قوالنل ُمط ُق إل  أررٍ، م هي: خيكعتعنل اقيط تعنل المحقال
َيهُ » َيهُ » ا« فُن  : «. اَل فُن  َْقِّينل ب  »االحِّيكعُِّف الثِّينعُِّف: قوالنل ُمط َتحَِّ اَل »اَ « فُسِِِِِِِِّّّّّّّّ 

َتَحب   ًَْقي»االقيط ُف األال :  «.فُسِِِِِِِِّّّّّّّّ  َتَحب  ُمط قوالً ااخًدا. االقيط ُف « اَل فُسِِِِِِِِّّّّّّّّ 
ًقي»الثينعُف:  َْ َيُه ُمط َبيبل هي « اَل فُن  تلح  سِِِِِِِِّّّّّّّّ  قوالً ااخًدا، إالَّ أنَّ القيط َف رَ د ل االل

َهفل هي الحيكعُف  َنَيا َ د ل ال  ، كمي أن أنَّ القيط َف ر َهفل َنَيا الحيكعُف لقولعنل في ال 
م فقوم الوِِِّّّيرح: لقولع َبيبل تلح  سِِِّّّ  َبيَب »نل في االل تلح  سِِِّّّ  اَل »عَن: أي قيئلْ« َنيفلعَن االل

َنَياَهفل  ًقي، قوالً ااخًدا مقطوً ي ره اإنمي القوالنل في ال  َْ َتَحب  ُمط ، اكذا «فُسِِِِِِِِّّّّّّّّ 
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متين:  َمَ  إلعه ال  َّ فيالخت ف أثٌي أا الزٌ  لْحنيفف، كمي أَل 
ي  االقْعوري  رخمهمِِِّّّي اهللال

عيُ  الُبُيل سِِِِِِِّّّّّّّل .  (1)وِِِِِِِّّّّّّّهِِِّّّيُب َ مل
نفُ  الحنيففل المذكور ، « الطيفق»فيلحيحِِّّت: أن مسِِّّم  

                                                

َنَياَهفَ »قوله:  عَن ال  م القد أَحِِِِِِِِّّّّّّّّيَب القْعوري  رخمه اهلل ت يل  خعث قيم «َنيفل
هل ا:» ع ٌ َاَهذل َهبل َححل َمذ  عُيُه رليل  بل ن  طُُيٍق، َفَت   َواُم َمأ ُخوَذ ٌ مل َق   «.أل 

 : َْقينل َتَحب  »االحيكعُف الثيلثُف: قوالنل ُمط َيهُ » ا«  فُسِِِِِِّّّّّّ   ، االحيكعُف اليار ُف:«فُن 
َْقين:  م  « البعين»كمي في « ال َتبطُت »ا« َتبطُت ره ال ِِِِِِّّّّّّ  ُ »قوالنل ُمط ياني لْ ل
  رخمه اهلل ت يل . 

ٌْف، فيلقيط ُف الثيلثُف:  تل »ارقعَُّف القواط، ُمَف ِِِِّّّّال ف  َ عَن الداخل ، انَتظَيه إن  ل  َف يل
ًمي لْجمي ف، »، االقيط ُف اليار ُف: «اإال ف ، قوالً ااخًدا انَتظَيه إن  كين م زل
قَّ  ْ  »، االقِّيط ُِّف الاِّيمسُِِِِِِِِِّّّّّّّّّف: «اإال ف ، قوالً ااخًِّدا انَتظَيه إن  ل  َفوُِِِِِِِِّّّّّّّّ

ف َتظُيه َفسِِِِِّّّّّعًيا، اال »، االقيط ُف السِِِِِّّّّّيدسُِِِِِّّّّّف: «قطً ي، اإال فقوالنل  المأمومعن
َياني في  م  يه كثعًيام خنيهي ال ل ي ال َف »االقيط ُف السِِِِِِِِّّّّّّّّير ُف: «. البعين»َف تظل تظل

االم بَّي   ه ريلمذهب «. قوال ااخدا، اإنمي القوالن في االنتظير في القعي 
ٌِ لْقِِّّيط ِِّّيتل من طيفقل الا فم فِِّّإ نِِّّه لع  في المسِِِِِِِِِّّّّّّّّّألِِّّف قِِّّيط ِِّّفٌ ُماِِّّيلل

د الحيكعيتل االقيط يتل في الطيق. ًقي. فهذا مثيٌم لت د  َْ َبيبل ُمط تلح  سِِِِِِِِّّّّّّّّ    ريالل
، ص/ 4) / « حِِِِِِِّّّّّّّيحل المهذب»افتضِِِِِِِّّّّّّّ  ذلك أكثي إذا رج ت إل  مي في 

   (.343، 342، ص/ 8(، االياضف ) / 234
 .83، ص/ 8 ْ  حيح المحْي:  /  اخيحعف القْعوري خيحعف  معي   (1)
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لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

نت  فإن كي ايللفهي،  فًف تُ م، ُم َخظفل أَنَّ في مقيَرْتهي خني
 هذه خنيفَف خ ٍف فتْك خنيفُف قطٍ،.

ن احِِِّّّط ح اإلمي  ال واي أنه إذا َ بَّي في ف ُ  ْ  أنَّ مل
 ْ   (1)ف  رد أن فنون ه يك طيفقين «المذهب»مسيئَت رِِِِّّّّ

ثُي الطيُق أخعيني ، اكثعيا (2)األقت: خيكعٌف اقيط ٌف، اقد تن 
«  فالياض»في  -الطيفق  أي كعفعَف خ ومل  –مي فَُبعالُن ذلك 

مي «المجموع»ا هي ُ »، اأ ف   -« التحقعُق »اكذا  -« الم 
المحقق  الوِِِِِِّّّّّّيرحُ  َت نفَّ ك أحِِِِِِّّّّّّ ، فمن ه ي تَ لض لذت يَّ فَ 

ٍِ  ه رأسِِِِّّّّْوٍب عينل بَ رخمه اهلل رل  ، انجده في مواضَِِِِّّّّ، من لطع

                                                

هذا ال ف  ي أنه كْمي ُاجد الطيفقين اجب  ْ  اإلمي  ال واي الت بعُي   (1)
م ألنه رخمه اهلل ل  فْتز  ذلك، فمن ه ي ت ْ  أن «الم هي »في « المذهب»رِّ

مي ا تيض ره ال  مف القْعوري في مواض، من خيحعته  ْ  الم  ِ خعث 
ي رِّ  «لمذهبا»َتَيك الت بعَي رِّ رأنه «المذهب»اجد الطيفقين أا الطيق، ال  فُ بال

انظي مث : خيحعف  .م، اجود الطيفق ال فنون في محْهم ل د  التزامه ذلك
 .34، ص/ 8القْعوري  ْ  حيح الم هي  لْمحْي:  / 

كمي في مسألف االفف الفيسقم إذ فعهي ث ث  وي  طيفقفم كمي قيله الاطعب  ( 2)
 .221ص/  ،3في كتيب ال نيح، انظي مث  حيح المحْي:  / 
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ه ٍِ أخعيني  –فحيام  «ك ز الياغبعن» حيخل  ْ وفَي ت  -ارتن
َي فعهِِِِّّّّي  َقعنل في مسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّيئَِِِِّّّّت  بَّ لم هِِِِّّّّي ُ »اجودل طيف « ا

عينل  ،(1)«المذهب»رِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ أفضِِِِِِّّّّّّي  كمي فحيام ذلك الُمَحوِِِِِِّّّّّّال
هي اآلن ،(2)أخعيني  .الس ي ر ددل إفيادل

َي رِِِِِِِِّّّّّّّّ ت بعه:  «المذهب»هذا الذي قْتُه من أنه كْمي  بَّ
ف  رد  -« المجموع»ا« الياضِِِِّّّّف»كذا ا -« الم هي »في 

أن فنون ه يك طيفقين، تنون إخداهمي خيكعًف ااألخيى 
ْ  من ك   حِِِِّّّّياح  ، اإن (3)امحوِِِِّّّّعه «الم هي »قيط ًف فُ  

                                                

، ص/ 8انظي مث  الم هي  م، حيح المحْي اخواحي الُبُيل سي االقْعوري ) /   (1)
اتأمت  قوم  .«إلي افوتيط أن ال فتقد   ْ  الج يز »( من قوله: 341، 341

فأقي  ال واي رحث اإلمي  طيفقًف قيط ًف ريلجواز، اطيدهي في »الويرح: 
ضيار   ت يف، ««ـاملذهب»ـتعبريه ب  اططلحه ِفىلع مقتَض المسألف الثينعف، 

، 4اانظي أفضي م ه ) / . «المذهب»اجود طيفقعن: خيكعف اقيط ف فعمي  بي رِّ
َده ميتدا إلي(.. افعمي  دا األخعيَ  طيفٌق قيطٌ، هل ن  َ مَ »)( قوله: 844ص/ 

َُه في األخعي  فج ت الويرُح رخمه اهلل هذا «. ريلوجوب، رَحَث الياف ي  َمجع
 ف.طيفقف قيط  –اال فاف  أنه لع  من أححيب الوجوه  –الياف ي البحَث من 

 (.821، ص/ 4انظي مث  خواحي الُبُيل سي االقْعوري ) /   (2)
عن ه ي ال  مَف الوعَي  معي  البيلسي االوعَي القْعوري.   (3)  أق د ريلمحوال
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لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

َح ره. امي قُْته من أن الوِِِِِِِِّّّّّّّّيرَح المحقمَ  رَ ل  أَ  ق ن حِِِِِِِّّّّّّّيَّ
َت ربعينه  أي رعينل اجودل الطيق في مسِِّّيئت  –رخمه اهلل َتَنفَّ

َض لهي في « المذهب»  حِِِِّّّّيٌء تْقعتُه -« الم هي »التي ت يَّ
، ال  أَر أخِِِّّّدا من األئمِِِّّّف «مْعبِِِّّّير» ن موِِِِِِِِِّّّّّّّّّيفاي في 

 المتقدمعن أا المحوعن َذَكيه. 
ر الطريُق  ه  في المسِِِِّّّّألف  وُتَتصــوَّ رأن فحني ر ضُِِِِّّّّ

َمه  من قولعن أا أكثي ل مي  ، أا اجهعن أا أكثي لمن َتَقدَّ
األحِِِِِِِّّّّّّّحيب، افحنَي ر ٌض آخُي من األحِِِِِِِّّّّّّّحيب قوال 
، أا  ااخدا، أا اجهي ااخدا، من تْك األقوام أا األاُجهل
قوال أا اجهي من غعيهي، مغيفيا لهي إمي خقعقًف أا ري تبيٍر، 
ي اجوَد قوٍم أا اجٍه  رأن  َف فل مي  ره، إ اَفقَط، هذا الب ُض 

ف ره، سِِّّواه،  ي اجوَد قوٍم أا اجٍه آخَي، رت َف تيل أا ال َف فل
مْه  ْ  محت آخي، غعيل محت ال زاع النن َفح 
(1). 

                                                

المحْي  ي اإلم م، حيح« الم هي »من أمثْف ذلك مي في مسألف زكي  اإلرت في   (1)
َضينل فعهي، كميئتي ر عٍي، فيُضهي رحسيب 1، ص/ 2) /  (، اهي مي إذا اتَّفق َفي 
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/ الوجِّهل  َي القومل ف يفَِِّّت أن القطَ، ال ف  ي دائمِِّّي نف 
، رِِّّت القطُ، فوِِِِِِِّّّّّّّمِِّّت  ، كمِِّّي َفَتبِِّّيَدر إل  اه  ل الب ضل اآلخيل
فله  ن مح  تأفضِِّّي اال تياَف ريلقوم/ الوجه اآلخي م، حِِّّي 

ُذ القْعوري في خيحِِِِِِّّّّّّعته:  ال زاع. هذا مي قيله ال  مف الجهبل
همي، سِِِِِِّّّّّّواٌء نَف  » ه ، أي فجز  رثبوت أخدل افقط، ر ضُِِِِِِّّّّّّ

ْله  ْ  غعيل مي  اجوَد اآلخي من أحْه، أا َنَف  ُخنَمه رحم 
عده خنُ  األام  .(1)«فُفل

 

                                                

خمُ  ر يت لبون،  -اهو أن في كت أرر عن ر َت لبون  -ر يت الْبون 
قًف  - قيقل الحل  ارحسيبل  ، فيلمذهُب أررُ، خقيٍق  -اهو أن في كت خمسعن خل

ن :فت ع-اهو قدف   -لقوُم الثيني أنه ال فت عن الحقيُق، اهذا قوٌم جدفٌد، اا
ي اجوَد القولعن،  ، االقيط ُف َت فل َْقينل في الحيكعفل الحقيُق، فهذان قوالنل مط

ت أَنَّ القوَم رت ع ن الحل   د  ، االقوَم رفعمي إذا ل  تُوجد إال الحقيُق  قيقل اتَُف ال
، اإل  هذا أحير الج م المحْي:  ل ت ع   د ال و ينل ُض »هي فعمي إذا ُاجل َاَقَطَ، َر  

َقيُق  حل َْ  َمي إَذا َل   ُفوَجد  إالَّ ال  فَ  َ  َقدل ، َاَخَمَت ال  فدل َجدل َحيبل رليل  َح   «.األ 
 .83، ص/ 8خيحعف القْعوري  ْ  حيح المحْي:  /  ( 1)
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لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

افبدا لي من خ م االسِِِِّّّّتقياء ال يقع، ااهلل أ ْ ، 
غِِّّيلِِّّب في خِِّّيالت القط،، أي نفي أن ال وع األام هو ال

القوم/ الوجِِِّّّه اآلخي، اأمِِِّّّي القطُ، رِِِّّّيلم    الثِِِّّّيني، أي 
ه  ْ  محمِِِّّّت آخي غعيل محِِِّّّت ال زاع فْع   رم    خمِِِّّّْل

 كثعيا، رت هو قْعت ريل سبف إل  القط، ريلم    األام.
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 لِ تَ لَِم َيْ 
َ
 ؟ ِب هَ ذْ مَ الْ  ةِ يَ ََك  حِ اُب ِِف حَ ْط ُف اأْل

 
َ
 تَنْشَ  َف يْ كَ  وْ أ

ُ
 ُق ؟رُ الط   أ

 ْعنال يق نقُت : كعِ فاتِْ ي سِِِِِِِّّّّّّّؤامٌ أتل طبع ي  أن فَ 
 ن الوِِّّيف ي أا األحِِّّحيب، طيلمي أن الم قوم  ن اإلمي  
أا األححيب المتقدمعن في الواق، إمي قوٌم ااخد أا اجه 
ااخِِِّّّد، ف  مجِِِّّّيم لج ِِِّّّْه قولعن أا اجهعن أا أكثي في 

األميل  خنِِّّيفِِّّف الحِِّّيكي، أا أن الم قوم في الواق، انف 
قوالن أا اجهِِِّّّين، الع  ااخِِِّّّدا، ف  ف ِِِِِِِّّّّّّّ  أن فُجَز  

 رأخدهمي فق  افُ  َف  اآلخي. 
أي إن الحنيفف إمي خنيفف خ ف فق ، ال جز  م ه، 
أا خنيفف جز  فق ، ال خ ف م ه، هذا هو الذي ف بغي 
أن فنون، كمي فبدا لبيدئ ال ظي، النن الذي خ ِِِِِِّّّّّّت هو 

طيق في مسِِِِِِِِّّّّّّّّيئت طيفقين أا  غعي ذلك، خت  خ ِِِِِِِّّّّّّّْت  
 كثعي ، فمي السبب ؟
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لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

دً  ل وِِِِِّّّّّأ ل الطيق، م هي: أن ر ض  إن ه يك أسِِِِِّّّّّبيًري  ل
ْغه  إال قوٌم أا اجٌه ااخدم لق ِِِِِِِّّّّّّّورل ب  األحِِِِِِِّّّّّّّحيب ال فَ 

ه  مث ، فبِِّّيلتِِّّيلي ال فت يضِِِِِِِّّّّّّّون لْقوم أا الوجِِّّهل  اط  ل
اآلخيل الموجودل في الواق، انف ل األمي، رع مِِِّّّي اآلخيان 

نعاٍ آخي أفضِِِِِِّّّّّّي، فَعذُكيانه  من األحِِِِِِّّّّّّحيب اطْ وا  ْ 
 ريإلضيفف إل  ال ع اآلخي.

ُْغُه  الا ُف  أي القوالن أا  –ام هِِّّي: أنه  قِِّّد َفب
ي، ره في المسِِّّألف من راافٍف غعيل موثوٍق  –الوجهين أا أكثُي 

َبْونهي، فعنون سِِِِِِِّّّّّّّببي إلننير اجودل الا فل  فبيلتيلي ال َفق 
ََْغه  افي المسِِِِِّّّّّألف. في خعنل أن اآلخيف لا ُف رياافف ن َر

 رهي، فحنوا في المسألف خ في. موثوٍق 
ْه  ال َّ  ينل في المسألف، الن ه   َّ ام هي: أنه  قد َف ل

مْون أخَد ال  عن  ْ  محمت آخي، رحعث فيتف، م ه  َفح 
ي   الا ُف اف تفي في المسِِِِِِِّّّّّّّألف المت يزع فعهي، رع مي فُ ِِِِِِِّّّّّّّل
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 ْ  خمْهمِِّّي في  -اه  الحِِّّيكون لْا ف  –اآلخيان 
عُي فعهي خ ف.ال  مسألف ذاتلهي، فَع ل

 االتقيفي: (1)ام هي أفضي: الا ف في التايفج

                                                

دل المقعَّدل أن التايفج أنواع: األام:  :اعلم  (1) د  في  -تايفُج المجتهل خعُث ل  َفجل
ي م عًَّ يمسِِِِّّّّألٍف إلميمه  ن   -ن ِِِِّّّّب هل في مسِِِِّّّّألٍف أخيى. الثيني: تايفُجه مل ن ن ِِِِّّّّال مل

ُ  م ه،  د  له ن ِِّّي م عَّ ي في مسِِّّألف من المسِِّّيئت فَُايال أحِِّّومل اإلمي ل خعث ل  فجل
ُ   ْ  هذفن ال حوفن فسِِّّمَّ  رِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ ه»االُمَايَّ َوج  ًجي.«ال  مَّ  َقوالً ُمَايَّ   ، اال فُسَِِّّ

ن  مسِِِِّّّّألتعنل متوِِِِّّّّيرهتعن،  : تايفُجه-اهو المياد ه ي–الثيلث  ل ااخدٍ  مل ن  كتا مل
ل م همي نع  ل مي ،  ُت في ُكتا ينل متايللفينل إل  األخيى، فعح ُِِِِِِِِّّّّّّّّ فعهمي ن ِِِِِِِِّّّّّّّّا

ُ  هو المسمَّ  رِّ ٌ  لألححيب، اهذا الُمَايَّ قيم  «.الَقوم الُمَايَّ »اقوٌم ُمايَّ
( في جواب سِِِِّّّّؤام  ن مفيدات 484)ص/ « الحْبعيت»اإلمي  السِِِِّّّّبني في 

قد »لمزني ال تَُ د من المذهب، ااجوهل األحِِِِّّّّحيب، تَُ د م ه قيم مي ن ِِِِّّّّه: ا
فؤخذ من نع م عن في مسِِِِِّّّّّألف م ع ف، فعاي  م هي إل  مثْهي المسِِِِِّّّّّيافف لهي 
من غعي فيق، اال نعَّ ف يرضِِِِِِِِّّّّّّّّه، اهذا أقوى مي فنون من التايفج. اتيرً  

ُب َفَعتَ  فنون من نع م عن في مسِِِِِّّّّّألف م ع ف، اله في نظعيهي نع فايلفه، َحزَّ
قي، ام ه  من فقوم: قوالن ريل قت االتايفج،  األححيُب، م ه  من فتنِْ َفي 
اهذه رتبف ثينعف في التايفج. اتيرً  ال فنون له نع م عن في مسِِِِِِِّّّّّّّألف م ع ف، 
النن فنون له قوا د مذهبعف، ان ِِِِِِِِّّّّّّّّوص ماتْفف في مسِِِِِِِِّّّّّّّّيئت، فؤخذ م هي 

، اهذه رتبف  قي د  كْعف، تدم  ْ  خن  في مسِِِِِِِِّّّّّّّّألٍف ل  فوجد فعهي له نع 
ثِِّّيلثِِّّف. اقِِّّد تنون أقوى من الثِِّّينعِِّّف، إذا ظهي الفيق في الثِِّّينعِِّّف ال  فظهي في 
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هذه، اهو فزاخ  األال ، اقد فيرو  ْعهيم ألن األال  من مسِِِِِِِِّّّّّّّّألف ااخد ، 
اهذه من مسِِِِِّّّّّيئت حِِِِِّّّّّت . فقد فنون ريجتمي هي فقوى  ْ  مي فؤخذ من تْك 

من هذه األنواع الث ثف، النن فجد دلع   الواخد . اقد ال فجد الُمَاي  حعُي
حِِِّّّي عي، جيرفي  ْ  أحِِِّّّت من أحِِِّّّوم الوِِِّّّيف ي الذي قيره في أحِِِّّّوم الفقه، 
اهذه رتبف رار ف. اقد ال فجد نو ي من هذه األرر ف، النن فجد دلع  حِِّّي عي 
جيرفي  ْ  أحِِِِِِِّّّّّّّت من ج   مي فقوم ره الوِِِِِِِّّّّّّّيف ي، اإن ل  فنن له نع في 

مسف. اقد ال فجد حعُي من الامسف، الن ه رجت ذلك األحت، اهذه رتبف خي
قد تنعِ رمذهب الوِِّّيف ي ارت ِِّّيفيته الفقهعف ااألحِِّّولعف، خت  حِِّّيرت له 
مزاجي، امن فنون كذلك تجده فدرك مياد الوِِِِّّّّاع فعمي ل  ف ِِِِّّّّيح ره، ث  

 م، ذلك دلع  -ريلتحتعف« فجد»كذا في المطبو ف، ال ت ال ِِِِِِِّّّّّّّواب:  –تجد 
فجد فعه ن ِِِّّّي لْوِِِّّّيف ي، اهذه رتبف سِِِّّّيدسِِِّّّف، افي حِِِّّّي عي، فعقوم ره فعمي ل  

جمع هي تقع ٌد ريلمذهب. اتير  ال فنون حِِِّّّيء من ذلك، اال فنون الوِِِّّّاع 
ك  مقْدا إلميمه في المذهب، اال في الدلعت، اإنمي ف سِِِِِِِّّّّّّّب إلعه لنونه سِِِِِِِّّّّّّّْ
طيفقه في االجتهيد اد ي إل  سِِِّّّبعْه، فعقوم قوال فهو فعه كيلمجتهد المطْق، 

إل  الوِِِّّّيف ي اقداته رقوله ف د قوله اجهي، الع  فوق هذه النن النتسِِِّّّيره 
السب ف رتبف إال االجتهيد المطْق، الذي ال فسْك فعه طيفقف غعيه، اال ف تسب 
إلعه. اهي التي اختِْ في إثبيتهي لْمزني، خت  إن تفيد ال ت د من المذهب، 

من  اله م، ذلك مي فوِِِِِِِِّّّّّّّّيرك فعه السِِِِِِِِّّّّّّّّب ف المتقدمف، فع د مي قيله  ْ  ذلك
َُت  ن مذهب الويف ي افجعب م يخي رإضيفته إل   المذهب... اأمي من فُس
مذهب الوِِِِِِِّّّّّّّيف ي، ال  ف ْ  ذلك م  ِِِِِِِّّّّّّّوحِِِِِِِّّّّّّّي لْوِِِِِِِّّّّّّّيف ي، اال مايجي من 
م  ِِِِِِِّّّّّّّوحِِِِِِِّّّّّّّيته ف  فجوز ذلك ألخد، رت اختْفوا فعمي هو ُمايَّ : هت فجوز 

ي ف نسبته إل  الويف ي أا ال ؟ ااختعير الوعي أري إسحيق أنه ال ف سب، فهذا
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رخمه  اإلمي  الياف ي همي قيلكمي ففه  م – خيحِِِِِّّّّّْه
: أن -اغعُيه (1)«الوِِِِِِِّّّّّّّيح النبعي»في التعم  من  اهلل ت يل 

الويف ي  اإلمي 
قد َف ُع  في مسألٍف  ْ  ُخنٍ ، افي  (2)

في فه ل ر ضل  لهِِِِّّّّي نظعي ٍ أي  –مسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّألٍِِِِّّّّف نظعيٍ  لهِِِِّّّّي 
، اإن ل  تنن نظعي ً    ِِِّّّد غعيه  من  لهِِِّّّي األحِِِِِِِّّّّّّّحِِِّّّيبل

ٍِ لحن ل  –األحِِِِِِِّّّّّّّحيب، كمي سِِِِِِِّّّّّّّ  ْ    ْ  ُخنٍ  مايل
الَاميل حيب المسألفل األال . اذلك كأن َف ُعَّ اإلميُ  في 

ثُت الامي  حِِِِِِِّّّّّّّيب  ْ  أنه خياٌ ، افي عذل الذي هو مل ال َّبل
  ْ  أنه خ ٌم.

                                                

القوم الماي ، اأمي الوجه ف  تجوز نسِِِِِِِّّّّّّّبته ر  خ ف. ن  ، إنه مقتضِِِِِِِّّّّّّّ  
اقد َنقت «. قوم الوِِِِِّّّّّيف ي، أا من مذهبه، رم    أنه من قوم أهت مذهبه إلي

(، اانظي 344، ص/ 4ر ض هذا الن   ارن خجي في الفتياى النبيى ) / 
عه لْوِِِِّّّّعي ، رسِِِِّّّّيلف الت ب44، 43، ص/ 8أفضِِِِّّّّي المجموع ل مي  ال واي:  / 

 .21 - 22مهيان النعفتياي المْعبيري م، ت ْعق ي: ص/ 
، ص/ 8) /  241، 242، ص/ 2انظي الوِِِِِِِِّّّّّّّّيح النبعي ل مي  الياف ي:  /    (1)

 ط جيئز  دري(. 121
 اكذلك األححيب قد فنون له  اجه في مسألف إلي.   (2)
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ف فِِِّّّأتي ر ُض األحِِِِِِِّّّّّّّحِِِّّّيب ففي مثِِِّّّت هِِِّّّذه الحِِِّّّيلِِِّّّ
ل مسِِّّألٍف إل  المسِِّّألف األخيىم نظيا إل   جون نعَّ كتا فَُايال
ه ، ال فيَق رع همي، فَعُقولون  عَيتين في نظيل أن المسألتعن َنظل
في هذا المثيم مث : ل مي  في الامي قوالن: خياٌ ، اهو 
ُ ، اكذلك  القوم الم  ِّوص، اخ ٌم، اهو القوُم الُمَايَّ

بِِّّعِِِِّّّّذ: لِِّّ مِِِِّّّّي  فِِّّعِِِِّّّّه قِِّّوالن: خِِّّ م، اهِِّّو فِِّّقِِِِّّّّيم فِِّّي الِِّّ ِِّّ
 ، ف  ي أن يَّ اَ الم  ِِِِِِِِّّّّّّّّوص، اخيا ، اهو القوم المُ 

دت  طيفقٌِِّّف  المسِِِِِِِِِّّّّّّّّّألتعن خ فعتِِّّين، أا ر بِِّّير  أخيى ُاجِِّّل
 خيكعف لْا ف. 

: جعنيال اَ ف ِِِّّّير في كت مسِِِّّّألف قوالن   د هؤالء المُ 
اخع ُِِِّّّذ فعقولون: قوالن رِِِّّّيل قِِِّّّت » ،م  ِِِِِِِّّّّّّّوٌص اماي ٌ 

 إل  تيجع  أخِِِّّّدل  رِِِّّّيلتِِِّّّيلي رحِِِّّّيجِِِّّّفٍ     فهُ  ،( 1)«االتايفج
القولعن  ْ  اآلخي في كْتي المسِِِِِِِّّّّّّّألتعن. فتير  فَيجَّ  في 

                                                

، ص/ 8، ال ج  الوهي :  / 242، ص/ 2الويح النبعي ل مي  الياف ي:  /   (1)
 .14، ص/ 8، نهيفف المحتي :  / 284
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هي هي، افي اخدإ، اتير  فَيجَّ  في (1)كت م همي ن ِِّّ  همي ن ِِّّ 
األخيى/ المايَّ ُ 
(2). 

حيب، اقد فُوافلقه   كت هذا   د فيفق من األحِِِِِِِّّّّّّّ
ي  ْ  هذا ال ِِِِِِّّّّّّ ع،ل غعُيه ، الننَّ الغيلَب هو ال نُ ، أ

فأتي فيفٌق آخي من األحِِِِِِِّّّّّّّحيب، ال َفَيان جواَز التايفجل 
ه  َلعستي نظعيتعن في الحقعقف،  ه يم ألن المسألتعن في نظيل

رقوله: « المجموع»هذا مي أحِِِِِِِِّّّّّّّّير إلعه اإلمي  ال واي في 
 .  (3)«اأكثي ذلك فمنن فعه الفيق، اقد ذكياه»

 

                                                

 .22، 28، ص/ 4انظي مثيال له في خيحعف القْعوري  ْ  حيح المحْي:  /   (1)
. )نساف الداغستيني( 343، ص/ 2انظي المحْي  ْ  جم، الجوام،:  /   (2)

 هميمم  كتاٍ  في الُمايَّ ل  تيجع  فمنن اال»اقيم ال طير رخمه اهلل في خيحعته: 
« لف الت بعهرسي»انقْه   ه حعي مويفا ي في «. ال  عن من كتاٍ  إلغيءَ  فستْز  ألنه

) /  «الفوائد الج عف»(، النن قيم الوعي محمد فيسعن الفيداني في 46)ص/ 
 ، ااهلل أ ْ .«ث  الياج  إمي الماي  فعهمي»(: 21، ص/ 8

 .44ص/  ،8 /  :لمجموعا ( 3)
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َر في تْك  فيل ع الوارد في إخداهمي فجب أن فَُقيَّ
ألف، اال فُايَّ  إل  المسِِّّألف األخيى، اال ع  الوارد المسِِّّ

في المسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّألِِِِّّّّف األخيى كِِِِّّّّذلِِِِّّّّك. اُفَبعال ون الفيَق رعن 
َجفم كمي  (1)المسألتعن، اهذا هو الغيلب في األقوام الُمَايَّ

ٍ من «المجموع»نقُِِِّّّْت  ن  ، ف  فنون ل مِِِّّّي  في كِِِّّّتا
المسِِِِِِِِّّّّّّّّألتعن إال قوٌم ااخٌِِّّد، هِِّّذا هو القط،، أا الطيفقِِّّف 

 .(2)لقيط ف، في مقيَرْف الطيفقف الحيكعف التي رأف يهي سيرقيا
 

  

                                                

(: 13، ص/ 8رن خجي في التحفف ) / امن هذا الغيلب كمي قيم الوعي ا  (1)
 –ال ع في مضغف، قيم القوارت: لو رقعت لت ورت  ْ  انقضيء ال د  رهي »

ألن مدارهي  ْ  تعقنل رياء  اليخ ، اقد  –أي ال ع  ْ  انقضيء ال د  رهي 
 –أي ال ع  ْ   د  خ وم ذلك رهي  –اجد، ا د ل خ وم أمعف الولد رهي 

. انظي هذه المسألف أفضي في «لولد، ال  فوجدألن مدارهي  ْ  اجود اس  ا
 .66، ص/ 6حيح المحْي:  / 

، تحفف المحتي : 44، ص/ 8انظي لْتف عت  ن القوم الماي : المجموع:  /   (2)
 .14، ص/ 8م، خيحعف الويااني، نهيفف المحتي :  /  13، ص/ 8 / 
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َ  عِ َجْ »ِل الُْمَراُد بَِقوْ 
ْ
 «عِ امِ وَ اجل

تُه هو الذي أحِِِِِِّّّّّّير إلعه التي  السِِِِِِّّّّّّبني  هذا الذي رعَّ  
اإن ل  »م خعِِِّّّث قِِِّّّيم: «جم، الجوام،»رخمِِِّّّه اهلل في 

هي، فهو  يَ فُ  لٍف، لنن  في نظعيل ف لْمجتهد قوٌم في مسِِِِِِِِّّّّّّّّأ
ُ  فعهيقول ه الُمَايَّ

َوِمْن ُمَعاَرَضِة نَصٍّ ،  ْ  األحِِّّ .... (1)

                                                

(1)   َِ الياف ي  عه ك َ  اإلمي انقْ ي ف ،«القوم الماي »سبق أن رع َّي قبت قْعٍت ت يف
فمي قيله التي  السبني ه ي من أنه إن ل  فُ يف لْمجتهد  .«الويح النبعي»في 

ُ  فعهي لع  المياُد ره هو  قوٌم في مسألف، لنن في نظعيهي فهو قوُله المَايَّ
القوم الماي  الذي ف  يف إلعه الذهُن   د اإلط ق، رت هو نوع ااخد من 

   د «القوم الماي »يفُج أنواٌع كثعي  كمي رأف ي. أمي أنواع التايفج، االتا
َفه اإلميُ  الياف ي   -انقْته   ه قب   -اإلط ق فعنون المياد ره هو مي  يَّ

النن «. الجوام، جم،ل »اغعُيه، فْنونل هذا ظيهيا ل  فَُ باله  ْ  ذلك ُحياح 
هِّ(، 8312)ت: رأفُت الوعي  عس  م ون الفْسطع ي، ال يلَ  األزهييَّ الجْعت 

اهو من أهت ال ْ  ااالستقيمف من رعن األزاهي  ر د زمين محمد  –رخمه اهلل 
ل  فت به لهذه الدقعقف، فيستونت ك َ  التي  هذا، خت   – بده، امي أندَره  

ُْه: أنه ال فمنن ق ي التايفج  ْ  مي قيله السبني، رت التايفج  قيم مي خيح
َْ  من أ    اإلس  ، الوعي  حيدق ره ارمي قيله الوعاين أفضي. انظي خعيُ  َ 

 .11، 11 عس  م ون: ص/ 
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ُرُق  (1)آَخَر لِلنَِّظريِ   الط 
ُ
َشأ ن ُم يَرضِِِّّّفل نعاٍ في  .(2)«تَنْ أي مل

ي آخي في مسألٍف أخيى نظعيٍ  لْمسألف األال   ي ن ب مسألٍف مَّ
عنل المتايلفعن في مسِِِِِِّّّّّّألتعن  ت وِِِِِِّّّّّّأ الطيُق، أي من ال  َِِِِِِّّّّّّّ

ُم الطيُق. اسبق رعيُن مي هو التايفُج االقو متويرهتعن ت وأ
 الماي  آنفي.
رتقِِّّدف  الجِِّّير « امن م ِِّّيرضِِِِِِِِّّّّّّّّف نع إلي»اقولِِّّه: 

االمجيار ال فُفعد الح َِِِِِِّّّّّّي، ف  ففعد أن الطيق ال ت وِِِِِِّّّّّّأ 
  َ رغعي هذا السبب، كمي تَوهَّ  ر ض الم يحيفن. اإنمي َقدَّ

َه   ، اقد َنبَّ  ْعه ارنُ الجيرَّ ه ي ل هتمي  فق ، دان الح ِِِِِّّّّّيل
يله اإن ق -، انقْه ال طير   ه «البع يت اآلفيت»قيسِِِّّّ  في 

ال  فبيم التيُ  رخمه اهلل رإفهي  الح ِِِّّّيم  –لبعين أمي آخي 
يَ   . (3)ألنه ممن فُ نلي إفيدَ  تقدف ل الم مومل الح  

                                                

 .أي من م يرضف نع ن ي آخي في مسألف أخيى نظعي  لْمسألف األال   (1)
 .)نساف المحقق الداغستيني( 342، ص/ 2جم، الجوام،:  /   (2)
ط المحقق الداغستيني(:  241، ص/ 8 / ) «جم، الجوام،»قوله في انظي  ( 3)

عه الَبعينلع ون، اهو ال «عنَ عال عينل تقدف  الم موم لد وى البَ ف» م خعث ج ْه ممي َفدَّ ل



 

 

 

14 

 

ل  « جم، الجوام،»األن الن    ن الطيق في 
ا من مي اق، ذلك فعه اسِِِِّّّّتطيادفنن مق ِِِِّّّّودا ريلذات، اإن

َ  مِّي  أقوامل  رعِّينل أخوامل  المجتهِّد، ارعِّينل أَن القوَم الُمَايَّ
ه اال ، فْ  فنن غيضُِِِِِّّّّّ أ  ال هو، اهت ف سِِِِِّّّّّب إل  اإلمي 

ال ور التي ت وأ   هي الطيق،  حيرخه الج م رعينَ  غيُض 
مَّ الَقدُ  ه ي  ، كمي اق، ذلك لب ضفْعت به لهذام خت  ال تزل

 .الم يحيفن
 

 
 
 
 
 

                                                

(م 23، ص/ 4) / « رف، الحيجب»فوافقه ، اقد اختير  د  الح ي أفضي في 
 .كمي أحير إلعه الويرح المحقق في حيح جم، الجوام،
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لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

ِ ُف الْ َل الِ    يهِ فِ  ح  ي يَِص ُمَرتَُّب الَّ
ِ بِ عْ الَّ   «ِب هَ ذْ مَ الْ »ـرُي ب

ضي: أف «الطيفُق »امن األسبيب التي ت وأ من خ لهي 
في المسألف. « بتَّ يَ خ ف مُ »، أا اجود (1)تيتعُب الا فل 

ي قوالن أا اجهين، فب يًء  اخيحِِِّّّْه: أن فنون في مسِِِّّّألٍف مَّ
خ ٌف في مسألٍف  ْ  هذفن القولعن أا الوجهعن َفحُ ت 

د الا ف، أا  ُيان  ن ذلِِّّك أخعِِّّينِِّّي رَطي  أخيى، اقِِّّد فَُ بال
 إلجياء الا ف، أا تيتعب الا ف.

نل  فُعَيتالُبون  ْ  أخد القولعن في تْك المسِِِِِِِّّّّّّّألف قوَلع 
كذلك في هذه المسِِِِِِِِّّّّّّّّألف، )اف تبي طيفَق خ ٍف(، ا ْ  
 القومل اآلخيل قوال ااخِِّّدا فق ، )اهو طيفُق قطٍ،(. اإل 

ي ف»هذه ال ِِِّّّور  فُوِِِّّّعي ت بعُيه  في مواضَِِِّّّ، من كتبه : 
نجد هذا الت بعَي  ،«مسِِِِِّّّّّألف كذا خ ٌف ُمَيتٌَّب، اأال  رنذا

                                                

ه ي، اأمي رقعف  اهو أنواع، االمياد ره ه ي نوع ااخد فق ، اهو الذي نَُبع ه  (1)
 .824، 823األنواع فُع  ظي لهي في رسيلف الت بعه: ص/ 
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الوِِِِِِِّّّّّّّيح »ا« النفيفف»ا« الوسِِِِِِِّّّّّّّع »ا« ال هيفف»كثعيا في 
« أال  رنِِِّّّذا»اقوله :  اغعيهِِِّّّي من المطوالت.« النبعي

 إحير ٌ إل  طيفق القط،.
م «ذهبالم»فجوز الت بعي رِّافي هذه المسيئت الُمَيتََّبف 

لوجود الحِِّّيكعِِّّف االقِِّّيط ِِّّف فعهِِّّي، كمِِّّي فهم ِِّّي من خ م 
في  «لمذهبا»الت وفي السيرق، اقد  بََّي اإلمي  ال واي رِِِِِّّّّّ

 «.الم هي »مسيئت من هذا القبعت في 
امن األمثِِِّّّْف  ْ  ذلِِِّّّك مِِِّّّي في كتِِِّّّيب الحج من 

)ااألظهُي اجوُب »م، حِِِِِِّّّّّّيح اإلمي  المحْي: « الم هي »
، إن غْبت  ركوبل ا  قيم «.(، االثيني: الم ،ُ السِِِِِِِّّّّّّّ مفُ  لبحيل

هذا كْه في اليجت، أمي الميأ  »اإلمي  المحْي ر د ك  : 
. ا بِِّّير  (1)«ففعهِِّّي خ ف ميتِِّّب، اأال  ر ِِّّد  الوجوب

هذا كْه في اليجت، أمي الميأ  فإن ل  «: حِِِِِّّّّّيح المهذب»

                                                

  .11، ص/ 2حيح المحْي  ْ  الم هي :  /  ( 1)
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لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

ففعهي  (1)البحي  ْ  اليجت فهي أال ، اإال ب ركوَب وجل نُ 
 .(2)«ف، ااألح  الوجوب، االثيني الم ،خ 

م، حِِِِِِِّّّّّّّيح المحْي « الم هي »امثيٌم آخُي له مي في 
َد »في كتيب الجياح، قيم:  إذا )َجيح خيرعي أا ميتدا أا  ب 

ََْ  ا َتَق  ه، فأسِِّّ ، ث  ميت ريلجيح ف  ضِِّّميَن(، من (3)نفسِِّّل
ق ِِِِِِِِِّّّّّّّّّيٍص أا دفٍِِّّف،.. )اقعِِّّت: تجِِّّب دفٌِِّّف(م ا تبِِّّيرا رحِِّّيم 

. )الو رميهمي فأسَِِِّّّْ  ا تَق( قبت إحِِِّّّيرف اسِِِّّّتقيار الج يفف
ففل  السِِّّه ، ث  ميت رهي )ف  ق ِِّّيَص، االمذهُب اجوُب دل

                                                

  أي اإن أاجب ي اليكوب  ْ  اليجت، اهو األظهي كمي رأف ي.  (1)

. اانظي أمثًْف أُخَي لْا ف الميتب 14، ص/ 1المجموع حيح المهذب:  /   (2)
، 3 /  ،341، ص/ 8 / حيح المحْي  ْ  الم هي : «: ذهبالم»االت بعي رِّ

)م،  81، ص/ 4)م، خيحعف  معي (،  /  843، 2 /، ص3 / ، 28ص/ 
، ص/ 4،  / 848، ص/ 4،  / 821 /، ص4 /  ،884، ص/ 4 معي (،  / 

328.  

  أي ر د إحيرف الجيح.  (3)
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فًف  ْ  ال يقْف(م ا تبيرا رحيم اإلحيرف. اقعت:  مسٍْ ، ُمَافَّ
 .(1)«ال تجبم ا تبيًرا رحيم اليمي
ُْه في  –ث  قيم اإلمي  المحْي  ل مي  « المغ ي»امث

سألف، ُن كعفعَف نُووءل الطيفقل في المفَُبعال  -الاطعب الويرع ي 
مي فجوز فعه الت بعُي رِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ قيم مي ن ِِِِِّّّّّه: « المذهب»اأنهي مل

«  الوِِِِِِّّّّّّيح النبعي»أي  - «الوِِِِِِّّّّّّيح»االا ُف ُمَيتٌَّب في »
 ْ  الا ف فعمي إذا أسِِِِِّّّّّْ  ا َتَق ر د  –ل مي  الياف ي 

، اأَال  م ه ريلوجوب. اكين ت بعُي الم ِِّّ ِ فعه  (2)الجيحل
 .  (3)«لذلك« المذهب»رِّ

أي ألن الا ف ُمَيتَّب، رحعث فوجد « لذلك»قوله 
 .اقيط فٌ  في المسألف طيفقين: خيكعفٌ 

                                                

  .884، ص/ 4حيح المحْي  ْ  الم هي :  /   (1)

 ؟ تأمت.« نَّ أَ كَ »هو الظيهي لي، اهت فضب  هذا الضب    (2)

م، خيحعف القْعوري، اانظي  884، ص/ 4حيح المحْي  ْ  الم هي :  /   (3)
  .23، ص/ 4أفضي المغ ي لْاطعب:  / 
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لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

عَّف طيفقين: اه ي نَ 
جد كعِ خ ِِِّّّت في المسِِِّّّألف الَمب  ل

طيفُق خ ٍف اطيفُق قطٍ،م خعث رُ لي  ْ  قوٍم في تْك 
المسِِِّّّألف قوالن في هذه المسِِِّّّألف، فح ِِِّّّت طيفُق خ ٍف، 

ٍم آخَي في تْك قوٌم ااخٌد في هذه، م، نفيل ارُ لي  ْ  قو
تهي األحِِِِّّّّحيُب فعهي،  بل هم لألالوفف التي فُث  إمنينل مجيءل غعيل
أي في هذه المسِِِِِِِِّّّّّّّّألف،  ْ  تْك، كمي هو ااضِِِِِِِّّّّّّّ  في 

  ن اختميم»المثيلعن المذكورفنم خعث إن الميأ  ض عفف 
ًف ل ننوِِِِِِِّّّّّّّيفاألهوام،  ضَِِِِِِِّّّّّّّ في  – (1)«النونهي  ورً  مَ يَّ
اإنه إن قعت روجوب الدفف إذا أحِِّّعب قبت  –ام المثيم األ

اإلسِِِّّّ  ، فأال  أن تجب الدفف إذا أحِِِّّّعب ر د اإلسِِِّّّ  ، 
 في المثيم الثيني، فيألالوفف ظيهي .

 

  

                                                

  .14، ص/ 1المجموع حيح المهذب:  /   (1)
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 ، «اِج هَ نْ مِ الْ » ِِف « ِب هَ ذْ مَ الْ »اُد مَِن الَّْعبرِيِ بـَتفَ ا يُْس مَ 
 ادْ َتفَ  يُْس ا َل مَ وَ 

ل واي خع ٍ فِِِِّّّّإن اإلمِِِِّّّّي  ا بي في ا ْ  كِِِِّّّّتا  َ ُف ن 
فنون  «المذهب»رِِِِِّّّّّ – (1)«الياضف»اكذا في  -« الم هي »

الُمَ بَّي   ه ره هو الحنَ  الياجَ  في المسِِِِِِِِّّّّّّّّألف من تْك 
األقوام أا األاجِِّّه الماتْفِِّّف الموجود  في الطيفقعن أا 
َخذ من احِِّّط خه هذا تيجعُ  خنٍ   ْ   الطيق، ف  ي فُؤ 

 خنٍ .
خعث إن لفظ اهذا ال إحِِِِّّّّنيم فعه، رت هو ااضِِِِّّّّ م 

ظيهي في التيجع ، كمي ال فاف ، اهذا سِِِِِِّّّّّّي  « المذهب»
الِِِّّّذي  بََّي   ِِِّّّه  ث  الياج ُ »ت بعي الوِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّيرح المحقق: 

                                                

، َنبَّه  ْ  ذلك غعُي ااخد، «الم هي »كهو في « الياضف»ألن احط خه في   (1)
(، 32، ص/ 8) / « يا  في ال نت  ْ  الم هي سال»ه  ارن ال قعب في م 

، ص/ 8 / ) ْ  حيح البهجف  في خيحعته الويرع ياالوعي  بد اليخمن 
، 8(، نق   ن الوعي  معي ، رت ففه  ذلك من مقدمف الياضف نفسهي ) / 14

 .(2ص/ 
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لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

ث  » -مث   –، اإن ل  فنن كذلك لقيم (1)«ريلمذهب إلي
   ، ال  فقت ذلك.«الم بي   ه ريلمذهب هو الياج 

أمي رعيُن درجفل الا فل قوً  اضِِِِِِِّّّّّّّ ًفي فْع  له فعه ا
،  ْ  خ ف احِِِِّّّّط خه في «الم هي »ط ٌح ه ي في احِِِِّّّّ
اكذلك  «.ال حع »ا« األح »ا« رالموهو»ا« األظهي»

هت الا ف آٍت من  «:المذهب»ال فؤخذ من ت بعيه رِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ
. اال حِِِِِِِِّّّّّّّّك أن للم يفِِّّفل أا قوٍم ااجِِّّهٍ  قولعن أا اجهعن

، النن م يفتهِِّّي فقِِّّهذلِِّّك فوائَِِّّد، ال تاف   ْ  ط ب ال
ن خ مل  احِِِِّّّّط حل اإلمي  ال واي رخمه اهلل،  غعُي ممن ٍف مل

 الت كتب الويف عف.وَّ طَ فَمن را  ذلك ف ْعه اليجوع إل  مُ 
في رعين « الم هي »ذلك لع  له احِِِِِِِّّّّّّّط ح في اك

تيجع ل طيفٍق  ْ  أخيى، اال فاف  أن األححيب خعث 
تل  ْلِ ر ضِِِِِِِّّّّّّّه  م، ر ض في خنِِّّيفِِّّفل المِِّّذهِِّّب انقِِّّ  َفات

قًف لْواق،، األقوامل ااألاجهل ال تنون خنيفُف ا لجمع،ل مطيرل
                                                

 .83، ص/ 8حيح المحْي  ْ  الم هي :  /   (1)
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قيط ُف راجحًف  رت فنون طيفُق الا ف راجحي خع ي، اال
قد فنون طيفَق قطٍ،، اقد فنون  «المذهب»خع ي آخي. فِِِِِِّّّّّّ

ي  طيفقل الا ف، موافلقي لطيفق القط، أا  قَّ
ي من حِِِِِِّّّّّّل قب حِِِِِِّّّّّّل

ماِِِّّّيلفِِِّّّي لهِِِّّّي، ااإلمِِِّّّي  ال واي رخمِِِّّّه اهلل لع  لِِِّّّه في 
هي » عين ذلك« الم  ، كمي الخظه ارن (1)احِِِِِِِّّّّّّّط ٌح في ر

 رحق.اغعُيه  (2)«السيا »ال قعب في 
له احِِِِِِِّّّّّّّط ح في ذلك ف  رد من أن  فطيلمي لع  

 َنيج، إل  اسيئَت أخيى لم يفف الياج  من الطيفقعن.
   

                                                

قط، مم وع، كمي قيله الويرح  أنه دائمي أا غيلبي فنون طيفَق امي قعت من   (1)
 .اغعُيه المحقق

 .33، ص/ 8 /   (2)
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لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

 ؟ ْْيِ يقَ رِ الطَّ  نْ َح مِ اجِ َنْعرِف الرَّ  َف يْ كَ 

عُي  اال فاف  أن الحنَ  الِِِِّّّّذي اَقَ،  ْعِِِِّّّّه الت ب
ٌت ث ٌث ال رارلَ، لهي، اذلك ألنه إمي له خيال «المذهب»رِِِِِّّّّّ

َمعنل الَِِِّّّذفنل في طيفق الا ف، أا  أن فنون أخَِِِّّّد الُحن 
الحنَ  الِِّّذي في طيفق القط،، اإذا كِِّّين األاَم فِِّّإمِِّّي أن 
فنون ذلك الحنُ  الذي في طيفق الا ف خنمي موافًقي 
لطيفق القط،، أا مايلفي له، فهذه ث ث خيالت، سِِِِِِّّّّّّ يى 

  ذلك من الفوائد، من خعث الداللف مي الذي فتيتب  ْ
 أا اإلحير  إل  تيجع  طيفق  ْ  أخيى. 

ي فِِّّدم  ْ  أن الياج  من الطيفقعن هو طيفُق مَِِّّّ فمل 
ُخنمي  «المذهب»ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّيل   ه رالا ف ال القط،ل كوُن الم بَّ 

ماِِِّّّيلفِِِّّّي لْحن  الِِِّّّذي في طيفق القط،، أي أن الحن  
ٌِ لمي« المذهب»الذي  بي   ه رِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ ق  مايل في طيفق  حِِِّّّل

طيفق الا ف. اهذا ااضِِِّّّ  ال إحِِِّّّنيم  ي  قَّ القط، من حِِِّّّل 
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فعِِّّه، أي إن ذلِِّّك فقتضِِِِِِِّّّّّّّي تيجعَ  طيفق الا ف  ْ  
طيفق القط،، اإال فنعِ فنون طيفُق القط،ل راجحي، اقد 
ي   قَّ

ضَِِّّ َِّ الحنَ  الذي فعهم خعث َرجَّ  مي فايلفه من حِِّّل
 طيفقل الا ف !؟.

حِِِِِِِّّّّّّّيح م،  « هي الم»مي في امن األمثْف  ْ  ذلك 
َ َ  »)المحْي في رِِِّّّيب التعم :  ً  أَا  ال َِِِِِِِّّّّّّّّ ( َنَوى )َنف  أَا 

َت( َت  ،َتَ فَّ َض  ،أَي  َفَ َت ال َّف  َفي  ( ،)اَل ال  َهبل َْ  ال َمذ   َ».   
 نَ ر ِِّّد أن رعَّ  رخمِِّّه اهلل ت ِِّّيل  المحْياإلمِِّّي  قِِّّيم 

َنيَففل قَ »مي ن ه:  األقواَم  ن  خل َْت  مل َواُم َتَح َّ َق  نل فليَااأل  َلع   و 
، َكَمي فلي  نل أََلَتع  بل »ال َمسِِِّّّ  ُمَهذَّ حل ال  ي  فقَ  ،«حَِِِّّّ َ فٍ  فٍ َاَطيل  فلي َقيطل

هل  ُاَل  رلَ َدمل ُضُه   فلي األ  ، َاَقَطَ، َر   َجَوازل  .  (1)«الثَّينلَعفل رليل 
فيلياج  من الطيفقعن في المسألتعن طيفُق الا ف، 

ض الوِِِِِّّّّّيرح المحقق في الثينعف إ ٍد ل  تيجع ل أخال  َفت يَّ
من الطيفقعنم لمي ُ ْ  من الضِِِِِِِّّّّّّّيرطف المذكور  أن طيفق 

                                                

 .24، ص/ 8حيح المحْي:  /  ( 1)
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َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

الا ف راج ، اأحِِِِِِّّّّّّير الوِِِِِِّّّّّّيرح إل  أن طيفق الا ف 
ه  في األال  »راج  في األال  رقولِِِِّّّّه:  اقط، ر ضُِِِِِِِّّّّّّّ

 «.ر دمه
هذه هي الحيلف األال  امي فتيتب  ْعهي من الفيئد ، 

 اأمي الحيلف الثينعف فهي التي أرع هي كمي فْي:
ُي   ِِِِّّّّه فتَ اأمِِِِّّّّي إذا كِِِِّّّّين الحن  المُ    رِِِِّّّّه، الم بَّ

َمي في طيفق القط،ل  «المذهب»رِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ هو الحنَ  الموافلَق لل
فَق طي ِّأي فحتمت أن فنون  ِّفيلياجُ  من الطيفقعن فنون 

الا ف أفضِِّّي، كمي في ال ِِّّور  السِِّّيرقف، أمي في ال ِِّّور  
ي فً م ألن كون الحن  الياج  مايلل اخت ٌ  السيرقف فهذا الز ٌ 
لف في المسِِِِِِِّّّّّّّأ َي الا فل   ي أن القط، انف  لطيفق القط، فَ 
، كمي أاضِِِِِِّّّّّّحُت ذلك آنفي، اأمي في هذه أحِِِِِِّّّّّّ  ميجوحٌ 

 ، الننال قْي   ال ِِِِّّّّور  فْع  ذلك الزمي من خعث ال ظيُ 
 –أي كوُن الياج ل هو طيفَق الا ف  –م، ذلِِِّّّك هو 
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تل الحن ل الموافلقل لْقط، هو(1)الظيهيُ   م ألنه ال م    لَج  
َ ت القطُ، نفُسه هو الياجَ م إذ هو  الياجَ  ردال من أن فُج 

فٍف ال فيتنبه  يقتٌ   يك إال إذا كينت ه سْوٌك في طيفٍق ُمَْتول
ي ت هنذا ج َ أنه ل  فَ  إَذن ، فيلظيهيُ َتد  و إل  ذلك خيجٌف مَّ

إال لحِِّّيجِِّّف أا فِِّّيئِِّّد ، اهي اإلحِِِِِِِِّّّّّّّّيرُ  إل  تيجع  طيفق 
 .(2)الا ف  ْ  الطيفقف القيط ف

                                                

« ي المطْبت وف»أمي ح عُ، الوعي  بد الب عي خفظه اهلل في موضٍ، من كتيره   (1)
رعن كون  فإن قْت: مي الفيق»(: 12فعوعي إل  هذا الذي قُْته، ا بيرته )ص/ 

الم بي   ه ريلمذهب طيفق القط، تير ، اكونله موافقي لهي من طيفق الا ف 
قعن الطيف أخيى ؟ قْت: الفيق رع همي: أن م    األام تيجع  طيفق القط، من

الن ه في موض،  .«ومعىن الاين ترجيح طريق اللف من ذلكأا الطيق، 
لحن  الياج  هو الحن  اإن كين ا»(: 11آخي من النتيب المذكور قيم )ص/ 

الموافق لطيفق القط، فقد تنون هي الياجحف، اقد تنون الياجحف طيفق 
، ث  لمي جيى رع ي خ َف مي قيله أااًل  هذا الذي قيله ثينعي ُموهل ٌ «. الا ف

 ٍِ َم ال بيرَ  في تألع َم هذا اإلفهي ل أخبيني رأنه  دَّ ه، آخي ل ارع ه خدفٌث خو 
  .ل فهي رحعث ال فبق  مجيمٌ 

(: 882، 881)ص/  له« رسيلف الت بعه»في  رخمه اهلل فمي قيله حعي مويفا ي  (2)
فيلياج  م همي  –أي لطيفق القط،  –اإن كين المفت  ره هو الحنَ  الموافَق »

إن ذلك جيئز  :، الْه  إال أن فقيم أراه مقبوالال« تيرً  فنون طيفَق القط،
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لَْغازِ 
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َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

َفاطُي ربيمل ر ض ال يظيفن،  قد اندف، سؤامٌ  امن ه ي
َ ُت  ُْه: للَ  َفج   -أي الوِِِِِِّّّّّّيرُح المحقُق رخمه اهلل  –خيحِِِِِِّّّّّّ
هو الحنَ  الموافَق لْقط، « المذهب»الياجَ  الم بَي   ه رِّ

ي  طيفقل الا ف، دان أن فج ْه الحنَ  الذي في  قَّ
ن حل مل

 !  طيفق القط، نفسه، م، أن ذلك أسهت اأافق ؟
: أنَّ  َْعنل َفي   اجُِِّّه االنِِّّدفِِّّيعل نل أا الَج   َن النعفعَتع  ي، قًِِّّ رع 

هو أن في النعفعِِِِّّّّف األال  إحِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّيرً  إل  تيجع ل طيفقل 
  ممي َرعَّ  ُت سِِّّيرقي، افي 

ْل الا ف، كمي هو الظيهي، كمي ُ 
. اهذه هي  النعفعف الثينعف إحِِِِِِّّّّّّير ٌ إل  تيجع ل طيفقل القط،ل

   ُهي امي فتيتب  ْعهي من الفيئدالحيلف الثيلثف التي سِِِِِِِِّّّّّّّّأَُرعال 
 كمي فْي:  

َي   ه بَّ   ره الم َ اأمي إذا َجَ َت الوِِِِِّّّّّيرُح الحنَ  المفتَ 
هو الحنَ  الذي في طيفق القط، فهت فدم  «المذهب»رِِِِِِِِّّّّّّّّ

                                                

يرقف، النن فْزمه المحذار ،  ْ  خ ف ال ور  السالزمينن، الع  مام
 تد و إل  أا خيجف من غعي فيئد  ،إلعه، اهو الِْ االدار الذي أحيُت 

 ذلك. ارتنيب
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ذلك  ْ  أن طيفق القط،ل هو الياج  ؟ الظيهي: ن  م فإنه 
تل إال اإلحير ُ إل  تيجع  طيفق القط،  ،ال م    لهذا الج  

تل الياج  المفت  ره هو الواقَ، في  اإال فمي الفيئدُ  في ج  
 طيفق القط،، اه يك مي فوافقه في طيفق الا ف !؟

االسِِِِِِِّّّّّّّؤام اآلن، ر د أن  يف ي أن ه يك نو عن من 
ي من خعِِِّّّث الحنُ ، اآخَي من خعِِِّّّث  التيجع : تيجعحًِِِّّّ
ُف أن الحن  المفت  ره، الذي اق،  ْعه  يل الطيفُق: كعِ َن  

ي  « المذهب»عُي رِِِّّّالت ب قَّ
ُِ لْقط، من حل هو الحنُ  المايلل

طيفقل الا ف، أا الموافلُق لِِّّه من ذلِِّّك، أا هو الحنُ  
يف مي هو الطيفُق  الذي في طيفق القط، نفسه، اريلتيلي َن  

 الياجُ  من الطيفقعن أا الطيق ؟
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َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

ال حِِِِِِِّّّّّّّك أن ي َن يف ذلك من خ م اسِِِِِِِّّّّّّّتقياء كتب 
ل مي   «ح النبعيالوِِِِِِّّّّّّي»الوِِِِِِّّّّّّعاعن أسِِِِِِّّّّّّيسِِِِِِّّّّّّي، خيحًِِِِِِّّّّّّف 

ل مِِِّّّي  ال واي،  «المجموع»ا «الياضِِِِِِِِِّّّّّّّّّف»، ا(1)الياف ي
ياني، لْ م «البعِِّّين» رلَتَتب ، المطوالت الفقهعِِّّف، مثِِّّت اكِِّّذا

لْبغوي رخمه  اهلل، اغعيهي من النتب التي  «التهذفب»ا
 تُبعالن كعفعَف الطيق.

   

                                                

اقد أحيُت في ردافف هذا النتيب إل   ظع  منينف اإلمي  الياف ي رخمه اهلل   (1)
 .في المذهب الويف ي
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 ِ ْ اُت الشَّ ارَ شَ إ ِ حَ مُ ارِح ال ِق إ
رِ َل قِّ  يقِ  تَرْجيِح الطَّ

النن  ريل سِِِِّّّّبف لقيرئ حِِِِّّّّيح الج م المحْي رخمه 
اهلل  ْ  الم هي  فعسِِّّتطع، م يفَف ذلك من خ م إحِِّّيراٍت 
لطعفٍِِِّّّف لِِِّّّه في المواضِِِِِِِّّّّّّّ، التي  بي فعهِِِّّّي اإلمِِِّّّي  ال واي 

ِّ أ ْ   -« مْعبير». هنذا اجدت  مويفاي في «المذهب»ر
سِِِّّّعن في  -اهلل م يَره   ف ِِِّّّيخون ره، اال فزام كلبيُر الُمدرال

لط ره  في  تِِّّْك اإلحِِِِِِِِِّّّّّّّّّيرات نَ فحِِّّيالون رعِِّّي« مْعبِِّّير»
 دراس حيح المحْي. 

ال أحِِِِّّّّحيَب الحواحِِِِّّّّي،  –اإني ل  أَر أخدا غعَيه  
ت  -اال الم يحِِّّيفن ريألال   قيم إن الوِِّّيرح المحقق تَنفَّ

:  «رسِِِِِِّّّّّّيلف الت بعه»رهذه المهمف. قيم حِِِِِِّّّّّّعي موِِِِِِّّّّّّيفا ي في 
َت  المحقُق  االوِِِّّّيرحُ »   فَ يخه، ااَ في حِِِّّّ رهذا الت ععنل  تنفَّ

، قد ال فت به إلعه الغيفت ٍِ  .(1)«ره  ْ  اجٍه لطع
                                                

هيان رخمه كين الوعي م .882رسيلف الت بعه لْوعي مهيان النعفتياي: ص/   (1)
ي ، اتيجمته مستوفي  ف«رمْعبي»اهلل من أكيري أهت ال ْ  االتدرف  في دفير 
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َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

أقوم: إني ل  أسِِِِِِّّّّّّتقيأ هذا الوِِِِِِّّّّّّيَح اسِِِِِِّّّّّّتقياًء تيمي، 
ر  ْ  الجز  رأن الوِِِِّّّّيرحَ  دل  ً  أحِِِِّّّّير فل  المحقق رحعث أق 

، رِِّّت «المِِّّذهِِّّب»إل  تيجع  الطيفق في جمع، مسِِِِِِِِّّّّّّّّيئِِّّت 
، «المذهب»رِِِِِِّّّّّّ« الم هي ُ »ه يك  دٌد من المسيئت  بي فعهي 

ل  فظهي لي أي  إحِِِِِِّّّّّّير  من الوِِِِِِّّّّّّيرح إل  تيجع  الطيفق 
بي  يج . غعَي  ريلفت  االفعضل قيف م ي  يل فعهي، ال ت اهلل فُن 
أني أسِِِِّّّّتطع، القوَم جيزًمي رأن ه يك مواضَِِِِّّّّ، كثعيً  أحِِِِّّّّير 
فعهي الوِِِِِّّّّّيرح إل  تيجع  طيفق  ْ  أخيى، كمي سِِِِِّّّّّ يى 

 ر َض أمثْته الخقي.
ِّ ال واي ي اإلمي ُ  بال ن  ، قد فُ  أخعيني  ْ   «المذهب»ر

خ ف احِِِِِِِّّّّّّّط خِِّّه، ف  فْز  أن فنون ه ِِّّيك طيفقِِّّين: 
ه الوِِِِِِّّّّّّيرُح المحقق  ْ  ذلك أفضِِِِِِّّّّّّي،  خيكعف اقيط ف، فُعَ بال

 كمي ف به الُمحوعين  ْ  ذلك في أخعيٍن. 

                                                

كذا في ، ا«م اإلحدار الثينيتياج   ْميء الويف عف في الدفير اله دفف»كتير ي: 
 مقدمف تحقعقي ليسيلف الت بعه.
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ه  -امثِِّّت هِِّّذه الت بعهِِّّيت ااإلحِِِِِِِِّّّّّّّّيرات  كمحِِّّياالتِِّّل
، كمي أحيني «المذهب»توضعَ  خ وم الطيق في مسيئت 

هي من أه  الا ِّيئع التي فتمعز رهي حِّيُح  -قي إلعه سِّير
لج مل  لمحْي ا عي من حِِِِِِِِّّّّّّّّياح  ا رخمِِِِّّّّه اهلل  ْ  كث

ال فمنن  ، النن لنون تْك اإلحيرات لطعففً (1)«الم هي »
الت بُه لهي إال ردقف اتيكعز في ال ظي، فمن ه ي حِِِِِِِّّّّّّّير رعيُن 
ذلك من المطيلب المهمف لمن فيغب في تحقعق المذهب 

ذا مي أقو  ره في السِِِّّّطور القْعْف اآلتعف الوِِِّّّيف ي اآلن، اه
 رإذن اهلل ت يل .

   

                                                

ن خعف  تت يضين لهذه اإلحيرات إال نيدرا جدا، في  «ال هيفف»ا «التحفف»أمي   (1)
فوعي إلعهي في خيالت كثعي ، ال ْه متير، « المغ ي»أن الاطعب رخمه اهلل في 

م خعث ت يض لهي أخعيني، اممن «ال ج  الوهي »في ذلك اإلمي  الدمعيي في 
  في ننت السيا»ت يض لبعين الطيق في خيالت كثعي  الوعُي ارن ال قعب في 

 .«الم هي 
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لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

ِ  نَماذُِج ِمنْ  ِريقِ جِ  تَرْ ارِِح إَِل اِت الشَّ ارَ شَ إ  يِح الطَّ

(8) 
 «الم هي ُ » اهو أاُم موضٍِِِِِِِّّّّّّّ،  بَّي فعه –األام قوله 

َهب»رِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّل  ٍف : »)- «ال َمذ  ن  إَنيٍء )رلَذَهٍب أَا  فلضَِِّّّ بالَب( مل َاَمي ضُِِّّ
ًف  رل ال َحيَجفل َضبَّ عَيً  رلَقد  َميلُُه، )أَا  َحغل تل   فَ ٍف َخُيَ ( اس  عَيً  للزل َكبل

عَيً  للَحيَجٍف َجيَز، فلي  فَ ف،ٍ أَا  َكبل عَيً  للزل غل ُيُ ، )أَا  حَِِِِِِِّّّّّّّ َفَ ( َفح 
 . َحيَجفل  ْ َغيل َالل (م َنَظًيا للْ ال ََح ال  األ 

ُْهُ  فَ فل َاال نل  (1)َاُمَقيرل . َف  ظُُي إَل  الزال  َبيل
 ) هل يل بل )َكَغع  ي  ُو الوِِِّّّ  (، َنح  َميمل تل   سِِِّّّ  ،ل االل ضِِِّّّل ُف َمو  بَّ )َاضَِِِّّّ

 .) ََح ال َي، )فلي األ   فلعَمي ُذكل
 . َميمل تل   س  ًقيم للُمَبيَحَيتلَهي رليالل َْ ُيُ  إَنيُؤَهي ُمط   َاالثَّينلي َفح 

قً  َْ َهبل ُمط  فل الذَّ فُ ( إَنيءل )َضبَّ يل َهُب َتح  ُت: ال َمذ   ْ  ،(2)ي)ُق
 ...) َُْ ُ أَ    َااَهللَّ

                                                

 نم نظيا إل  الزف ف.القيئت ر د  الجواز في المسألتع  (1)
 .أي من غعي تف عت، فتحي  خت  ال غعيُ  لحيجفٍ   (2)
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ُف   ال ُ ي 
عَي ل غل عَي ل َاال َّ َنبل ُ، ال  جل  .(1)«َاَمي 

ال »ف  ي مقيرت األح  فقوم : ...« امقيرْه »فقوله: 
لي . فيلوِِِِِِِِّّّّّّّّيرح إنظًيا إل  الزف ف « فجوز في المسِِِِِِِِّّّّّّّّألتعن

 ه ارعين أن الم بي   ،المحقق أهمت رعين تيجع  الطيفقعن
 ملْ ْ  رِّه من المقِّي  ميا الطيفقعنرِّيلمِّذهِّب ااقٌ،  ْ  أ

 ْ  خنيفف « قُْت »فإن الم ِِِِِّّّّّ الِ َفسِِِِِّّّّّتدرك ه ي رمي ر د 
فيلم بي   ه  ،الياف ي في ضِِِِِِِّّّّّّّبف الذهب أفضِِِِِِِِّّّّّّّّي اجهعن

بق من  ُْه مي سَِِِِِِِّّّّّّّ ريلمذهب ه ي طيفق قط، ريلحيمف، امقير
خنيفف الياف ي الوجهعن فعهي أفضِِِِِِِّّّّّّّي  ْ  التف ِِِِِِِّّّّّّّعت في 

امقِّيرِّت »ال هِّيفِّف:  الفضِِِِِِِِّّّّّّّّف من غعي فيق رع همِّيم قِّيم في
قيم ا .«المذهب: أن الذهب كيلفضف في التف عت المتقد 

فعأتي  ،امقيرت المذهب: أن الذهب كيلفضِِِِِِِّّّّّّّف»الاطعب: 
 «.  كمي نقْه الياف ي  ن الجمهور ،فعه مي مي

                                                

 .22، 21، ص/ 8حيح المحْي:  /  ( 1)
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لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

أي من غعي »قيم الاطعب: « مطْقي»اقوم الم هي  
بف أي فتحي  ض« من غعي تف عت»، قوله: «تف عت كمي مي

الذا ذكي حِِِِّّّّعي اإلسِِِِّّّّ    ،خت  ال ِِِِّّّّغعي  لحيجفالذهب 
احِّيخه جمع، تْك التفيحِّعت في  «الم هج»رخمه اهلل في 
  ث ،اجز  ريلحيمف في ضِِِّّّبف الذهب مطْقي ،ضِِِّّّبف الفضِِِّّّف

ُاَعَ َء فلعهل »قيم:  َنَّ ال  ًقي ألل َْ َهبل ُمط  ُف الذَّ بَّ نََّمي َخُيَمت  ضَِِِِِِِّّّّّّّ َاإل
ضَِِِِِِِّّّّّّّّ  فل ن  ال  د  مل َِ اليَّ فأَحَِِِِِِِّّّّّّّ َ ُهَمي فلي ، َاَخيَل ى َرع  وَّ ي  َفسَِِِِِِِّّّّّّّ

افل ل
عتل   .  (1)«التَّف  ل

اإنمي »قوله: »افي خيحِِِِِِِّّّّّّّعف الجمت  ْعه مي ن ِِِِِِِّّّّّّّه: 
أي كمي هو مقتضِِِِّّّّ  إط ق  ،خيمت ضِِِِّّّّبف الذهب مطًْقي

 .(2)«اهِّ حعا ي« اتف عْه في آنعف الفضف ،المتن فعهي
َهب»فيندف، مي ز   الب ُض من أن الت بعي رِِِِِِِِِّّّّّّّّّل   «ال َمذ 

 حط خه.ه ي  ْ  خ ف ا

                                                

 .12، ص/ 8حيح الم هج:  /   (1)
 .12، ص/ 8خيحعف الجمت  ْ  حيح الم هج:  /  ( 2)
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(2) 
َميلُُه(»)االثيني قوله:  تل   َتَ َ، اسِِِّّّ  َذا ام  َميءل )فلي  ،َاإل أَي  ال 

ُ ، َاَكَذا  يتلٌي َاَجَب التََّعم  هل سَِِِِِّّّّّ ع  َْ ٍَّْف )إن  َل   َفُنن  َ 
ٍو( لل ل ُ ضِِِِِّّّّّ 

ع ل  حل ُت ال َِِِِِِِّّّّّّّّ ( ،َغسِِِِِِِِّّّّّّّّ  َهبل َمذ  َْ  ال  ينلي فلي  ،َ  ثَّ فُق ال َاالطَّيل
اَل  َقو  هل ال  ِِِّّّْل ي اَل ُاُجوبل َغسِِِِِِِّّّّّّّ  يءل مَِِِّّّ ن  ال مَِِِّّّ َد مل نل فلعَمن  َاجَِِِّّّ

عه فل ثيني»فقوله:  .(1)«َفن  لي إحِِِِِِِِّّّّّّّّير ٌ إل  أن إ« االطيفق ال
الم بَّي   ِِِّّّه رِِِّّّيلمِِِّّّذهِِِّّّب هو الطيفق األام، اأنِِِّّّه طيفق 

 القط،، اأنه هو الياج .
(3) 

ُه(:»)االثيلث قوله  َهُب أَنَّ َمذ  هل  ،َاال  ع  َْ ُقوَف َ  َمو  أَي  ال 
ُك قلعمَِِِّّّ  ِِِّّّْل ()اَل َفم  َِ ْل ُقوفل إَذا أُت  َمو  دل ال  َ بِِِّّّ  ُه  ،َف ال  فَِِِّّّ َْ أَي  أَت 

َ بلي   ُِ  ،أَج  َواقل ُنَهي ال  ْل َتيَ )َرت  فُ  ،َااَل َفم  دٌ  ىوِِِِِّّّّّ  ُنوَن للعَ  مرلَهي َ ب 
هُ  ينَِِِّّّ ي َمنَِِِّّّ فًِِِّّّ ُض  ،َاق  َر َفَب   ذَّ ن  َت َِِِّّّ إل ٍد( فَِِِّّّ ي  ،َ بِِِّّّ  ُنهَِِِّّّ ْل عَِِِّّّت: َفم  َاقل

                                                

 .14، ص/ 8حيح المحْي:  /   (1)



 

 

 

 

843 

لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

هل  عِِِّّّ  َْ ُقوُف َ  َمو  عَِِِّّّت ال وَ ...ال  ُِ ، َاقل ينلي: ....اقل فُق الثَِِِّّّّ ، َاالطَّيل
ٍد رلَهي  َ ب 

َياءل ُ، رلول َقط     .(1)«ال 
هو اجه ثين من الطيفقف  «إلي اقعت: فمْنهي»فقوله: 

إحير ٌ إل  أن الم بي   ه ريلمذهب ففعه  الحيكعف لْا ف،
 الحِِِّّّيكعِِِّّّف لْوجهعن، اأن الطيفقِِِّّّف هو الوجِِِّّّه األام من

االطيفق الثِِّّيني : »الحِِّّيكعِِّّف هي الياجحِِّّف. اقولِِّّه الطيفقِِّّف
خعث جَ َت الم بَي  مإحِِِِِِِّّّّّّّير ٌ إل  القيط ف الميجوخف «ليإ

ًقي لْقيط ف.    ه ريلمذهب في الحيكعف موافل
إذا أحير  رخمه اهلل ا ْ  من ه ي أن الويرح المحقق

 بي   ِِِّّّه إل  القوم الثِِِّّّيني أا الوجِِِّّّه الثِِِّّّيني  قِِِّّّب المُ 
هي اأنهي  ، ْ  أنه ااقٌ، في الحيكعف دمَّ  «المذهب»ِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّر

 .، االقيط ف ميجوخفٌ الياجحف من الطيفقعن
 
 

                                                

 .841، 842، ص/ 3حيح المحْي:  /  ( 1)
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(4) 
: فِِّّي كِِّّتِِِِّّّّيب اإلقِِّّيار ه فِِّّي األقِِّّوام قِِّّولِِِِّّّّهانِِّّظِِّّعِِّّيُ 

َهُب أَنَُّه َلو  َقيَم َكَذا») بل  (1)َاال َمذ  َهًمي رليل َّ   ر   اجَب  َاَكَذا دل
) َهَمينل ر  مٍ  ،دل َه ٌ  :َافلي َقو  ر  مٍ  ،دل ءٌ  :َافلي َقو  ي  َهٌ  َاحَِِِِّّّّ ر  ، ...دل
فُق ا مل  :لثَّينليَاالطَّيل َاَّ ُ، رليأل  َقط     .(2)«ال 

إحِِِِِِِّّّّّّّير ٌ إل  أن الم بي   ه  «ليإافي قوم »فقوله : 
اأنهي ميكبٌف من ث ثف  ،ريلمذهب ااقٌ، في طيفق الا ف

أقوام، اأن طيفق القط، ميجوٌح م، كون الم بي   ِِِِّّّّه 
 موافًقي لهي. «المذهب»ِّر

(1) 
ُف َكَفيلَ )» قوله: من ذلكا حَّ َهُب حِِِِّّّّل َبَدنل ال َمذ   ...،(فل ال 

ٍم: اَل َت ل ا  مل  ،َُافلي َقو  َاَّ ُضُه   رليأل     .(3)«َاَقَطَ، َر  

                                                

 .كذا أي له  (1)
 .2، 1، ص/ 3حيح المحْي:  /  ( 2)
 .321، ص/ 2حيح المحْي:  /  ( 3)
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لَْغازِ 
َ
َهِب ِِف َحلِّ أ ْوَراُق الَّ

َ
 «بِ هَ ذْ مَ الْ »أ

إحِِِِّّّّير ٌ إل  القوم الثيني من « إلي افي قوم»فقوله: 
الحيكعف الذي اق،  ْعه الم بي   ه ريلمذهب كمي سِِِِِِِّّّّّّّبق. 

مل »اقوله:  َاَّ ُه   رليأل  ضُِِِِِِّّّّّّ إحِِِِِِّّّّّّير ٌ إل  أن القيط ف « َاَقَطَ، َر  
قط، »أا  ،«قط، ره ر ضِِِّّّه » :انحو ،ثُت هذاميجوخف. فم

ير ٌ إح« اقط، ر ضه  رأنه كذا اكذا»أا  ،«ر ضه  ريلثيني
 اأن الحيكعف هي الياجحُف. ،إل  أن القيط ف ميجوخف

(2) 
ً  أُرلعَحي:»)اقوله  ي َاَنف  ضًِِِِِِِّّّّّّّ ن  َنَوى( رليلتََّعم  ل )َفي  أَا   ،َفإل

َ هُ  ُت( َم ف  ُه ال َّ َْ ي َف ضًِِِِِِِِّّّّّّّّ َْ  ،َفي   َ( ) َهبل َمذ  مٍ  ...،ال   :َافلي َقو 
ٍث  ...،اَل  ض :َافلي َثيلل َفي  تل ال  َد فل   ُت َر   ف  هُ  ،لَلُه ال َّ َْ  ...،اَل َقب 

ن   ت  مل َِِّّْ َواُم َتَح َِِِِِِِّّّّّّّّ َق  هل األ  ذل نل فلي ال َّ  َاهَِِّّ َلع  فل َقو  يفَِِّّ نَِِّّ تل فِِّّ  خل
عِِّّهل ال قَ  ي: فل ُدُهمَِِّّ ، أَخَِِّّ يل أَخال ُمتَِِّّ فقعن فلي ال  ، َاَطيل دال ل ُمَتقَِِّّ ، ال  اَلنل و 

َجَوازل  ُ، رليل  َقط  ُهَمي ال    .(1)«َاأََحح 

                                                

 .24، 12، ص/ 8حيح المحْي:  /   (1)
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مٍ »فقولِِِِّّّّه:  ي َقو  ُفوهل  أن الم بي   ِِِِّّّّه « اَل... :َافل
ااقٌ، في الحيكعف، اأنهي هي الياجحف الع   «المذهب»ِِِِِِّّّّّّر

كذلكم فإن الوِِِِِِِّّّّّّّيرح إنمي ل  فج ت الم بي   ه ريلمذهب 
َْ » رِِِّّّأن فُ بالي  قَِِِّّّب قولِِِّّّه: -في القِِِّّّيط ِِِّّّف الياجحِِِّّّفل   َ 

َهبل   لنونل المتن في -« االطيفق الثيني فعه قوالنل «: »ال َمذ 
يل فق . ،ال فت مطْقي ُمَتأَخال  اكونل الطيفقعن فلي ال 

ثيلث إلي»م، قوله: « : الافي قوم»اقوله:   «افي 
، اأنه إحِِّّير  إل  أن طيفق الا ف ميكب من ث ثف أقوام

هو الياج  لنن رِِِِّّّّيل ظي إل  مطْق ال فِِِِّّّّت، اإال ففي 
الحقعقف لع  في كت نفت طيفقين، رت ال فت المتقد  فعه 
قوالن، اال فت المتأخي فعه طيفقين، االياج  ريل ظي إل  
مي في المتأخي خيحف طيفق القط،، فْع  في المسألف في 

، «تح ِِِّّّْت  »الحقعقف ث ثف أقوام. اإل  هذا أحِِِّّّير رقوله: 
 م نظيا إل  التنِْ.دان خ ْت  
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(1) 
تجب سِِِِِِِّّّّّّّن   لم تد  ط ق الو »امن ذلك قوله: 

ريئن، إال نيحِِّّز ، الم تد  افي ، في األظهي، افسٍِِّّي،  ْ  
المذهب(، كيلط ق، رجيم، فيقف ال نيح في الحعي ، .... 
االِِّّطِِّّيفِِّّق الِِّّثِِِِّّّّينِِّّي قِِّّوالن، أخِِِِّّّّدهِِّّمِِِِّّّّي: ال تِِّّجِِِِّّّّب ... 

ي ارتفيع ال نيح، [الثيلث: إن كين لهي مدخت فقا]الطيف
َات  راعير ال تق أا ر عب الزا ، أا فسِِِِِّّّّّي هو  كأن َفسَِِِِِّّّّّ
ر عبهي ف  سِِِِِِِّّّّّّّن   لهي قط ي، اإن ل  فنن لهي مدخت في 
ارتفي ه، كأن انفسي رإس   الزا  أا ردته أا اليضيع من 
أج بي ففي اجوب السِِّّن   لهي القوالن، االيار، كيلثيلث 

 .(1)« يفي حقه األام، افجب في الوق الثيني قط
ثيني»قوله:  قف  (2)«االطيفق ال هي طيف إحِِِِِِِِّّّّّّّّير  إل  أن
، ف  ي أن إحِِِِِِِِّّّّّّّّير  إل  أنهِِّّي خِِّّيكعِِّّف« قوالن»اميجوخِِّّف، 

                                                

 .11، 14، ص/ 4حيح المحْي:  /   (1)
اقعت: »(: 821، ص/ 1 / ) «الوهي  ال ج »قيم الدمعيي رخمه اهلل ه ي في  ( 2)

 .«قوالن
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ااق،  ْ  طيفق القط،، اأن  «المذهب»ِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّالم بي   ه ر
ث  أحِِِِِِِِّّّّّّّّير ر ِِّّد ذلِِّّك إل  طيق . طيفق الا ف ميجوح

 قيط ف أخيى، كمي فظهي لْمتأمت.
(1) 

يَ :»قوله  من ذلك أفضِِِِّّّّيا ع ُُه  ،َق َاَلو  سَِِِِّّّّ َقَطت  َفمل َفسَِِِِّّّّ
َقط ،ُ  ...رل َففٍ  َقَ  ال  يُرُه َف َ  ...،سَِِِِِِّّّّّّ ( ،أَا  َفسَِِِِِِّّّّّّ َهبل َْ  ال َمذ   َ، 
مٍ  :َاقلعَت  ُقُ  فلي َقو     .(1)«َفس 

عَِِّّت »فقولِِّّه:  الحِِّّيكعِِّّف الطيفقِِّّف إحِِِِِِِِّّّّّّّّير ٌ إل  « إليَاقل
ااق، في  «المذهب»ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّاإل  أن الم بي   ه ر ،الميجوخف

ال فسِِِّّّق  في »: قعت: هنذا فنون القيط ف. اأحِِِّّّت الن  
ال »أي قيم جمهور األحِِّّحيب:  ،«افسِِّّق  في قوم ،قوم

فعه »اقيم ر ضِِِِِِِّّّّّّّه :  ،«فسِِِِِِِّّّّّّّق  قوالً ااخًدا مقطوً ي ره
 .(2)«أخدهمي فسق  ،قوالن

                                                

 .821، ص/ 4حيح المحْي:  /   (1)
 .882ي رسيلف الت بعه: ص/ انظ ( 2)
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(2) 
َتيمل اَل »امثْه مي في الج يئز: قل )َاَكَذا( َلو  َميَت )فلي ال 

أًَ   يَت رلَمَيٍض أَا  َفجِّ  أَن  مَِّ ( كَِّ هل َببِّل َْ  رلسَِِِِِِِّّّّّّّ عٍِّد )َ  هل ُي حَِِِِِِِّّّّّّّ َفَغع 
هٍ  عٌد فلي َاج  ( َاقلعَت إنَُّه َحهل َهبل فهذه خيكعٌف لوجهعن،  .«ال َمذ 

 قولعن.اتْك لل 
 «ت ِِِِِِِّّّّّّّحع  الت بعه»ال واي رخمه اهلل في  اإلمي  قيم
تقد   َتق ر ِِِِّّّّفف تاالمُ »في ريب اليهن: « الت بعه»  د قوم 

 ه ْ  خْوم الحق ال فجوز ره ه، اقعت: فعه قوم آخي إن
مي ن ِِِِِِِِّّّّّّّّه«فجوز قيم   هذه ال بير  فتنير في النتيب: »، 
ال  :أخدهمي ،امقتضِِِِِِّّّّّّيهي أن في المسِِِِِِّّّّّّألف طيفقعن مثْهي،

أخِِّّدهمِِّّي  ،فعِِّّه قوالن :االثِِّّيني ،فجوز ره ِِّّه قوال ااخِِّّدا
االِِّّثِِِِّّّّينِِّّي ال فِِّّجِِّّوز، اتِِّّقِِِِّّّّدفِِّّيه: قِِِِّّّّيم جِِّّمِِّّهِِّّور  ،فِِّّجِِّّوز

فعه قوٌم »اقيم ر ضِِِِِِّّّّّّه :  ،«ال فجوز ره ه»األحِِِِِِّّّّّّحيب: 
 .(1)«ني عي طيفقتف ،«آخُي م، هذا القوم

                                                

 .14 : ص/ت حع  الت بعه ل مي  ال واي  (1)
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(84) 
ُض :»)قوله  من ذلكا َر  َتينل األ  ،ل ال ُبسِِِِِِّّّّّّ  ُخُت فلي َرع  َاَفد 

َ يءُ  بل عَطيُن َاَكَذا ال  َجُي َاال حل ( َاقلعَت: اَل  ،َاالوَِِِِِِّّّّّّّ َهبل َْ  ال َمذ   َ
اَلن هل َقو  عَِّت: فلي ُدُخولِّل ُت، َاقل خُِّ د  ُف  ،لفَِّ مَِّ دال ُمَتقَِّ َي الط ُيُق ال  َاهل

ضل فلي ُدُخوللهل فل  َر  ،ل األ    .(1)«ي َرع 
كمي أحير  ،فه ي ث ث طيق: إخداهي خيكعٌف ميجوخفٌ 

اَلنل »إل  ميجوخعتهِِِِّّّّي رقولِِِِّّّّه:  هل َقو  عَِِِِّّّّت: فلي ُدُخولِِِِّّّّل  ،«َاقل
قيط تين، أُاالهمي  الم بي  -اهي الياجحُف  -ااألخيفين 

: اَل َاقلعَت »، اثينعتهمي مي أحير إلعه رقوله: «المذهب»ِّ  هي ر
ُخُت  م  ْ  أن هذا القعت طيفق قيط، قوُله ر ده: اد ،«َفد 

اَلنل » هل َقو  عَت: فلي ُدُخولل كمي قيله حِِِِِِِّّّّّّّعي حِِِِِِِّّّّّّّعا ي في  م«َاقل
 .(2)خيحعف اليسيلف

 

                                                

 .221، ص/ 2حيح المحْي:  /  ( 1)
 .882انظي هيمش رسيلف الت بعه: ص/  ( 2)
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(88) 
يال  افُحَ »امن ذلك أفضِِِِِّّّّّي قوله في كتيب اليضِِِِِّّّّّيع: 

إفجيٌر(، اهو حِِِِِِّّّّّّب الْبن في الحْق..، )اكذا إسِِِِِِّّّّّّ يط(، 
االطيفق اهو حِِّّب الْبن في األنِ.. ) ْ  المذهب(،.. 

 .(1)«قوالن، أخدهمي: ال فَُحيال  هالثيني فع
إحِِِِِِِّّّّّّّير  إل  أنهي طيفقف « إلي االطيفق الثيني»قوله: 

الا ف، اأنهِِّّي ميجوخِِّّف، اأن الياخجِِّّف هي القِِّّيط ِِّّف، 
، أي االقوم اآلخي: فحي ، «ال فحي أخِِّّدهمِِّّي: »اقولِِّّه: 

فهذا ف  ي أن القيط ف مايلفف ألخد حِِِِِِّّّّّّقي الحيكعف، اهو 
يه الوِِِّّّيرح، كمي أنهي موافقف لْوِِِّّّق اآلخي الوِِِّّّق الذي ذك

 الذي ل  فذكيه الويرح.
قد اتضَِِِِِّّّّّ  رهذا البعين كثعٌي من التفيحِِِِِّّّّّعت المت ْقف ف

  ،«المذهب»اإلمي  ال واي:  ااحِِِِِِِّّّّّّّط حل  ،«الطيفق»ِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّر
َنت  في نف  القيرئا َنفٌ  رهذه ال ميذ ل  تنوَّ َْ تُسِِِِِِِِّّّّّّّّي ده  م

                                                

 .23 ، ص/4حيح المحْي:  /  ( 1)
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إل  إحِِِِّّّّيرات الوِِِِّّّّيرح الج م رخمه اهلل ت يل   فه ل  ْ  
أن الم بي   ه ريلمذهب ااقٌ،  ْ  القيط ف أا الحيكعف، 

. نوِِِِِِِّّّّّّّني اهلل  ْ  ذلِِِّّّك، اإل  تيجع  إخِِِّّّدى الطيفقعن
في أمور الدفن االدنعي،  االب ِِِِِِّّّّّّعي َ  االفه َ  انسِِِِِِّّّّّّأله ال ْ َ 
ه رم ه افضِِِِّّّّْه َن الايتمف رجيه اكيمل  هخبعب، انسِِِِّّّّأله ُخسِِِِّّّّ 
 اسْ .  اآله اححبه حْ  اهلل  ْعه ام طفيه،
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 اْلَفَهاِرُس
  

 اْلَمَصاِدُر َواْلَمَراِجُع
 اْلُمْحَتَوَياُت
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 ْ ْ وَ  رُ ـادِ َص مَ ال  ـعُ اجِ ـرَ مَ ال
الوعي اإلمي  أخمد  تحفف المحتي  في حيح الم هي ، .8

المنتبف التجيرفف  هِّ(،214رن خجي الهعتمي )ت: 
  .8231هِّ/ 8311النبيى، م ي، 

اإلمي  الوعي أرو زكيفي، فحع  رن حيف ال واي التحقعق،  .2
هِّ/ 8483ين، هِّ(، دار الجعت، رعيات/ لب 212)ت: 
8222.  

تيحع  المستفعدفن خيحعف  ْ  فت  الم عن، ال  مف السعد  .3
هِّ(، مؤسسف دار 8331 ْوي رن أخمد السقيف )ت: 

 ال ْو ، رعيات/ لب ين.

فحع  رن حيف ال واي،  الوعي ت حع  الت بعه، اإلمي  .4
  .8218هِّ/ 8314م طف  البيري الحْبي، م ي، 

لب عي ، الوعي  بد ا«مذهبال»ت وفي المطْب في الت بعي رِّ .1
ْلي المْعبيري، كيلعنوت/ اله د،  سْعمين الثَّقيفي الفل كَّ

2441.  
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 مجد رحعد،أتحقعق: د.  ثبت حعو  ارن خجي الهعتمي، .2
 الطب ف األال ، دار الفت ،  مين/ األردن.

ي  ْ  حيح المقدمف الحضيمعف، ال  مف  .1 َمسل خيحعف التَّي 
هِّ(، 8331التيمسي )ت:  الوعي محمد محفوظ رن  بد اهلل

   ، دار الم هي ، جد . 2488هِّ/ 8432 األال  الطب ف

هِّ( 8322الوعي  بد اليخمن الويرع ي )ت:  ال  مف خيحعف .1
 ْ  الغير البهعف لوعي اإلس   زكيفي األن يري )ت: 

 هِّ.8381هِّ(، المطب ف المعم عف، القيهي / م ي، 222

ٍَْ  من أ    اإلس  : الوعي .2  عس  م ون، فوسِ  خعيُ  َ 
 ، ردان 8211هِّ/ 8311 بد اليزاق، محمد  عس  م ون، 

    رعين منين الطب،.

ياي تَّ فَ ع   بعه، الوعي مهيان رن  بد اليخمن النَ ترسيلف ال .84
هِّ(، تحقعق: د.  بد ال  عي أخمد 8441المْعبيري )ت: 

  .2484هِّ/ 8431المْعبيري، الطب ف األال  

فحع  رن حيف ال واي )ت: الياضف، اإلمي  أرو زكيفي،  .88
 ، المنتب 8228هِّ/ 8482هِّ(، الطب ف الثيلثف 212

 اإلس مي، رعيات/ لب ين.
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السيا  في ال نت  ْ  الم هي ، اإلمي  حهيب الدفن،  .82
هِّ(، الطب ف 122أخمد رن لؤلؤ، الم ياف ريرن ال قعب )ت: 

  ، منتبف اليحد، اليفيض.2441هِّ/ 8421األال  

ريل زفز(، اإلمي  أرو القيس ،  بد  الويح النبعي )المسم  .83
مطب ف التضيمن األخوي، هِّ(، 223النيف  الياف ي )ت: 

 هِّ.8312 - 8344م ي، 

ال وائد الدف عف في تْاعع الفوائد المدنعف في رعين من ففت   .84
رقوله من متأخيي السيد  الويف عف، ال  مف الوعي أخمد 

 بد  د. تحقعق: هِّ(،8314كوفي الويلعيتي المْعبيري )ت: 
 .، دار الضعيء، النوفت  2482 ال  عي المْعبيري،

فت  المجعد في أخني  التقْعد، ال  مف الوعي جميم الدفن،  .81
 ْ  رن أري رني رن الجميم الازرجي األن يري المني 

هِّ، دار ارن الجوزي، 8434الطب ف األال   هِّ(،8412)ت: 
 الس ودفف.

عي اإلمي  زفن الدفن، فت  الم عن رويح قي  ال عن، الو .82
هِّ(، دار 8421أخمد رن محمد الغزالي المْعبيري )ت: 

 إخعيء النتب ال يرعف، القيهي / م ي )نساف إ ينف الطيلبعن(. 
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فتياى اإلمي  اليمْي، مطب ف  بد الحمعد أخمد خ في،  .81
ي لْوع «الفتياى الفقهعف النبيى»هِّ )رهيمش 8311م ي، 

 ارن خجي الهعتمي(.

، ، الوعي أرو الفعضعف خيحعف المواهب الس عفالفوائد الج  .81
محمد فيسعن رن  عس  الفيداني اإلندانعسي األحت المني 

(، تحقعق: رمزي دموقعف، الطب ف الثينعف ه8484ِّ)ت: 
  ، دار البويئي اإلس معف.8222هِّ/ 8481

ي محمد رن سْعمين النيدي الفوائد المدنعف، ال  مف الوع .82
 ، دار نور ال بيح، 2488ل  الطب ف األاهِّ(، 8824)ت: 

 دموق/ سورفي.

الفوائد المنعف، ال  مف السعد  ْوي رن أخمد السقيف )ت:  .24
 هِّ.8343هِّ(، المطب ف اإل  معف، م ي، 8331

قضيء األرب في جواب أسُْف خْب )الحْبعيت(، حعي  .28
اإلس  ، تقي الدفن،  ْ  رن  بد النيفي السبني )ت: 

 هِّ.8442ف المنيمف، هِّ(، المنتبف التجيرفف، من112

ك ز الياغبعن في حيح م هي  الطيلبعن، اإلمي  الوعي ج م  .22
هِّ(، 124الدفن، محمد رن أخمد رن محمد المحْي )ت: 
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 ، م طف  البيري الحْبي، 8212هِّ/ 8311الطب ف الثيلثف 
 القيهي / م ي. 

المجموع حيح المهذب، اإلمي  الوعي أرو زكيفي، فحع  رن  .23
هِّ(، مطب ف التضيمن األخوي، 212حيف ال واي )ت: 

 هِّ.8312 - 8344م ي، 

مغ ي المحتي ، اإلمي  الوعي حم  الدفن، محمد الاطعب  .24
هِّ(، م طف  البيري الحْبي، م ي، 211الويرع ي )ت: 

  .8211هِّ/ 8311

ال ج  الوهي  في حيح الم هي ، كميم الدفن، محمد رن  .21
هِّ/ 8421هِّ(، الطب ف األال  141موس  الدمعيي )ت: 

  ، دار الم هي ، جد / الس ودفف. 2444

نهيفف المحتي  في حيح الم هي ، اإلمي  حم  الدفن،  .22
هِّ(، م طف  البيري 8444محمد رن أخمد اليمْي )ت: 

  .8222هِّ/ 8312الحْبي، م ي، 
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 اْلُمْحَتَوَياُت
 3.  ............................................................. مقدمف

 2 . ......................... ت وفٌه رمنينف الوعاعن: الياف ي اال واي
 83.  ........................ ه في تحيفي المذهبدارُ ا اإلمي  الياف ي  

ٍِ رعن اإلميمعن  83.  ........... ، ااهتمي  المتأخيفن رذلكاقوع تايلُ
 81.  ....... اأحْهي إلي« الياضف»الياضف االم هي ، ام    قوله : 
 24.  ............................. إحيدُ  اإلمي  ال واي ريإلمي  الياف ي

 22.  ..................... إحيد  اإلمي  اإلس وي رم زلف اإلمي  الياف ي
 23.  ........ («التحقعق»)كتيب  وايتيرفي ر ض المؤلفيت اإلمي  ال 

 24.  ..............................(«: حيح المهذبالمجموع»كتيب )
 21.  ................... تيتعب كتب اإلمي  ال واي من خعث اال تميد

ه اسبُب « الت بعه»خوم  تألعفيت ال واي يل  22.  ...... في اال تميد يتأخ 
 21.  ................... لْ  مف النيدي« الفوائد المدنعف»أهمعف كتيب 

 22.  ...................... خطور  أمي التيجع  اك   األئمف في ذلك
 38.  ................ غيلبي  د  جواز ال دام  ن تيجعحيت الوعاعن

 33.  . ر ض المسيئت التي خيلِ فعهي المتأخيان الوعاعن أا ال وايَّ 
 31.  ات ْعق ي  ْعه في حأن اال تياض  ْ  الوعاعن« اإلف يب»ك   
 31.  ................................... في ذلك« فتياى اليمْي»ك   
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 43.  ................................ الت حع  االتيجع  قبت الوعاعن
 41.  .............. م زلف اإلمي  السبني في المذهبفي رعين  استطياد

 11   ................... «الم هي »في  «الموهور»فجوز ال مُت رمقيرت 
 11   ...................................... «المذهب»الطيفُق االت بعُي رِّ

َي رِّ ال رد من طيفق خنيفف اطيفق قط،ٍ   21.  ....... «المذهب»فعمي  بَّ
 21   ............................................ كعِ تت ور الطيفق ؟

 14   لل  فاتِْ األححيب في خنيفف المذهب، أا كعِ َت  وأ الطيُق 
 12   ..................................  يَّ اَ المُ  أنواع التايفج، االقومُ 

 11   « وأ الطيُق تَ . .نعاٍ  ضفل ن م يرَ مل » «:جم، الجوام،»المياد رقوم 
 11 . ......... «جم، الجوام،»م خظف الوعي  عس  م ون  ْ  ك   

 18 . ............. «المذهب»الا ُف المَيتَّب الذي ف   فعه الت بعي رِّ
 12   ........ ال فستفيدامي « هبالمذ»رِّ« الم هي »مي فستفيد من ت بعي 

 12   .............................. كعِ ن يف الياج  من الطيفقعن ؟
 22   .......... لمحقق إل  تيجع  طيفق  ْ  طيفقإحيرات الويرح ا

 22 . ...................نميذ  من إحيرات الويرح إل  تيجع  الطيفق
 883. ............. ال يمف )الم يدر االمياج،، االمحتوفيت( فهيرسال
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  َتْأِليَفاُت اْلُمَؤلِِّف َوَتْحِقيَقاُتُه 
 ،حِِِِِِّّّّّّيح ال  مف الاعيلي  ْ  الق ِِِِِِّّّّّّعد  ال ونعف»دراسِِِِِِّّّّّّف اتحقعق  (8)

نيم   هي درجف التا ِِِِِِِّّّّّّّع  –« لْمول  خضِِِِِِِّّّّّّّي رن ج م الدفن
 –)ميجسِِِِِّّّّّتعي( في  ْ  الن  ، رجيم ف األزهي. )طب ف منتبف اهبف 

  (. 2441 / م ي،القيهي 
 مي  ل« اليسِِِِّّّّيلف التسِِِِّّّّ ع عف في األحِِِِّّّّوم الدف عف»دراسِِِِّّّّف اتحقعق  (2)

في  ْ   ،دفن، محمد رن  بد اليخع  اله ديالوِِِِِِِّّّّّّّعي حِِِِِِِّّّّّّّفي ال
  (. 2442، / م يالن   )طب ف دار الب يئي/ القيهي 

ال وائد الدف عف في تْاعع الفوائد المدنعف في »دراسِِِِِِِِّّّّّّّّف اتحقعق  (3)
لوِِّّعي لْ  مف ا« رعين من ففت  رقوله من متأخيي السِِّّيد  الوِِّّيف عف

، م ي /لقيهي أخمد كوفي الويلعيتي المْعبيري )طب ف دار الب يئي، ا
2484  .) 

ت ، )طب ف دار الف« تياج   ْميء الويف عف في الدفير اله دفف»تألعِ  (4)
 (.  2484 مين/ األردن، 

لْ  مِِّّف « أسِِِِِِِّّّّّّّمِِّّيء المؤلفعن في دفِِّّير مْعبِِّّير»دراسِِِِِِِِِّّّّّّّّّف اتحقعق  (1)
  (. 2482الويلعيتي في التيرفي )دار ال ور،  مين/ األردن  ي  

 وِِّّيه  بد ال زفز الدهْويلْ« حِِّّيح معزان الن  »دراسِِّّف اتحقعق  (2)
  (. 2482)دار ال ور،  مين/ األردن  ي   اله دي
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يني، ، اإلحدار الث«تياج   ْميء الويف عف في الدفير اله دفف»تألعِ  (1)
م، اإلضِِِِِِِِِّّّّّّّّّيفِِّّيت االزفِِّّيدات ااالسِِِِِِِّّّّّّّتِِّّدراكِِّّيت )دار الب ِِِِِِِِِّّّّّّّّّيئي، 

  (. 2482هِّ/ 8433القيهي /م ي، 
ي  الوِِِِِّّّّّعي في  ْ  الم طق، ل م« سِِِِِّّّّّْ  ال ْو »دراسِِِِِّّّّّف اتحقعق  (1)

محِِّّب اهلل البهِِّّيري اله ِِّّدي الح في المِِّّيتيفِِّّدي )دار الضِِِِِِِّّّّّّّعِِّّيء، 
  (. 2482هِّ/  8433النوفت، 

في  ْ  « حِِِِِّّّّّيح رحي ال ْو   ْ  سِِِِِّّّّّْ  ال ْو »دراسِِِِِّّّّّف اتحقعق  (2)
الم طق، لْ  مف رحي ال ْو  أري ال عي   بد ال ْي رن نظي  الدفن 
 رن قطب الدفن السِِِِِّّّّّهيلوي الْنه وي المدراسِِِِِّّّّّي اله دي الح في

، الطب ف   2482 هِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ/ 8433الميتيفدي )دار الضِِِّّّعيء، النوفت، 
 (.  2481الثينعف 

عي زفن لْو« األجورف ال جعبف  ن األسُْف الغيفبف»تحقعق ادراسف  (84)
 هِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ/ 8433الدفن المْعبيري ال ِِِِِِّّّّّّغعي )دار الضِِِِِِّّّّّّعيء، النوفت، 

2483.)  
لْوِِِِِِِّّّّّّّعي رمضِِِِِِِّّّّّّّين «  مد  األحِِِِِِِّّّّّّّحيب انزهف األخبيب»تحقعق  (88)

  (. 2482بيري )دار ال ور،  مين/ األردن  ي  الويلعيتي المْع
لْوِِّّعي « الم هج الواضِِّّ  في حِِّّيح إخني  أخني  ال نيح»تحقعق  (82)

زفن الِِّّدفن المْعبِِّّيري ال ِِِِِِِّّّّّّّغعي )دار ال ور،  مِِّّين/ األردن  ِِّّي  
2482 .)  
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فعض النيف  البِِّّيري في جواب أسُِِِِِِِِِّّّّّّّّّْف أخع ِِّّي الوِِِِِِِّّّّّّّعي »تحقعق  (83)
 «المْعبيريالقيضِِِِّّّّي أخمد حِِِِّّّّهيب الدفن رن الوِِِِّّّّعي محعي الدفن 

لْوِِِِِِِّّّّّّّعي محمد زفن ال يردفن البيزنجي )دار ال ور،  مين/ األردن 
  (. 2482 ي  

 «رسِِِّّّيلف الت بعه في احِِِّّّط خيت  ْميء الوِِِّّّيف عف»دراسِِِّّّف اتحقعق  (84)
تَّياي المْعبيري )دار الضِِِّّّعيء،  لْوِِِّّّعي مهيان رن  بد اليخمن النعفَّ

  (. 2484 / هِّ 8431النوفت، 
ي  ل م« أخني  االجتهيد االتقْعدقد الجعد في  ل »دراسِِِِّّّّف اتحقعق  (81)

 / هِِِّّّ 8431)دار الضعيء، النوفت،  اله دي الويه الي اهلل الدهْوي
2484 .)  

َخي  المحقق الدااني االم   بد اهلل العزدي »دراسِِِِّّّّف اتحقعق  (82) حِِِِّّّّي 
 / هِِِّّّ 8431)دار الضعيء، النوفت «  ْ  تهذفب الم طق لْتفتيزاني

2484  .) 
، رسيلف  ْمعف «ي اتطوره في اله دنوأ  المذهب األح ي»تألعِ:  (81)

في ال قعد  االفْسِِِِِِِّّّّّّّفف، من كْعف « الدكتوراه» :ل عت درجف ال يلمعف
دار الضعيء ريلنوفت، أحوم الدفن، جيم ف األزهي، القيهي /م ي )

 (.  2481 / هِّ 8431
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 «تحفف المجيهدفن في ر ض أخبير البيتغيلععن»دراسِِِِِِِِّّّّّّّّف اتحقعق  (81)
ت، دار الضِّعيء ريلنوفري ال ِّغعي )لْوِّعي اإلمي  زفن الدفن المْعبي

 (.  2481 / هِّ 8431
)اهو اإل    رقواط،  «اإللمي  رمسِِّّيئت اإل   »دراسِِّّف اتحقعق:  (82)

اإلس   لْوعي اإلمي  أخمد رن خجي الهعتمي رخمه اهلل(، لْ  مف 
 هِّ( )ل  فطب،(. 8422الوعي أخمد رن  بد اليزاق اليحعدي )ت: 

م هج األحِِّّفعيء في حِِّّيح هدافف مسِِّّْك األتقعيء ا»تحقعق ادراسِِّّف  (24)
، لْوِِِِِِِّّّّّّّعي اإلمي   بد ال زفز الم بيي «األذكعيء إل  طيفق األالعيء

 (.في دار الضعيء طب،تحت الالمْعبيري )
 .)ل  فطب،(« فعض الني  ال بوي في إف س الفني ال مذهبي» (28)
مسِِِِِِِِّّّّّّّّيمي  الْعيلي المقمي  في المؤاخذ  رأ ميم القْوب »تألعِ:  (22)

ال ، تياث  ْميء نوسِِِِِِِّّّّّّّينتيرا، إندانعسِِِِِِِّّّّّّّعي، ألالطب ف ا) «االمغفي 
 (.  2481 / هِّ 8432

كوِِِِِِِِّّّّّّّ الحقِِّّيئق في ر ض مسِِِِِِِِِّّّّّّّّّيئِِّّت اإلفمِِّّين االنفي »تِِّّألعِ:  (23)
 )ل  فطب،(. «االْواخق

فط  المِِّّألوف اال ِِّّأي  ن الم ِِّّذر في األمي رِِّّيلم ياف »تِِّّألعِ:  (24)
. )كيسي اإلمي  أري الحسن األح يي، مْعبير/ «اال هي  ن الم ني

 (.  2482 / هِّ 8431األال  اله د، الطب ف 
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كيسِِّّي ) «تحقعق م    ال دالف في ت دفت جمع، ال ِِّّحيرف»تألعِ:  (21)
 / هِّ 8432اإلمي  األح يي لْبحوث انوي التياث، مْعبير/ اله د، 

2481   .) 
لوِِِّّّعي « غيفف الوحِِِّّّوم في حِِِّّّيح لب األحِِِّّّوم»تحقعق ادراسِِِّّّف:  (22)

 اإلس   زكيفي األن يري )ل  فطب،(.
)الطب ف األال  ، ««المذهب»في خت ألغيز أاراق الذهب »تألعِ:  (21)

، كيسِّي اإلمي  األحِّ يي لْبحوث انوِّي    2482 / هِِِِِِِِِّّّّّّّّّ 8431
 .التياث، مْعبير/ اله د، تياث  ْميء نوسينتيرا، إندانعسعي

هل ره  اته ُتله  »تألعِ:  (21) ب  ع األاغيد  ن مواال  النفير االتوِِِِِِِّّّّّّّ رد 
إلمي   ، كيسِِِِِِّّّّّّي ا 2481هِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ/  8432)الطب ف األال   «ريأل عيد

 األح يي، مْعبيرِِّّ اله د، ام ير  أهت الس ف، إندانعسعي(.
فف  ن اجه سِِِِِِِّّّّّّّعدني م يافف »تألعِ:  (22)  «دف، الوِِِِِِِّّّّّّّبهيت الم يدل

، كيسي اإلمي  األح يي،    2481 / هِِِِِِِِِّّّّّّّّّ 8432)الطب ف األال  
 مْعبير، اله د(

الوعي  بد اهلل رن الحي  محمد الفعضي الوعياريم همف »تألعِ:  (34)
،    2481 / هِِِِِِِِِّّّّّّّّّ 8432الطب ف األال  « )ال تْعن ال تقهي ا زفمف

 (.كيسي اإلمي  األح يي، مْعبير، اله د
ال  مف اإلمي  الوعي زفن الدفن رن  ْي خسن األُاَدكَّْي »تألعِ:  (38)

)الطب ف  «المْعبيري، أستيذ األسيتعذ، رحي ال ْو م السعي  االمسعي 
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ْعبير، ، كيسِّي اإلمي  األحِّ يي، م   2481 / هِِِِِِِِِّّّّّّّّّ 8432األال  
 اله د(

 )ل  فطب،(.« م هج أهت الس فم حبهيت ارداد»تألعِ:  (32)
 )تحت الطب،(.« مود في اجه كفي أهت الجحودال    فُ  َّ سُ »تألعِ:  (33)
ت )تحِِِّّّ «تحقعق المقِِِّّّيم في تجوفز التنْعِ رِِِّّّيلمحِِِّّّيم»تِِِّّّألعِ:  (34)

 الطب،(.
البيلغف )ف ِِِِّّّّوم في تبْعغ الد و  ارْوغهي، اخن  من رْغته، خجف  (31)

 اأهت الفتي ، االتقْعد في أحوم الدفن( )ل  فطب،(.
 ْ  دراسف اتحقعق  ِِِِّّّّم ذ مي فزفد  ْ  سب، س عن  ِِِِّّّّاف مت خيلعي  (32)

لْوِِِّّّعي اإلمي  أخمد رن خجي « ي حِِِّّّيح ال بيباإلف يب ف»كتيب 
 الهعتمي، أسأم اهلل التعسعي  ْ  إتميمه.

ل مي  « فت  الم عن روِِِِِِِّّّّّّّيح قي  ال عن» :ا ْ  دراسِِِِِِِّّّّّّّف اتحقعق (31)
 الوعي أخمد زفن الدفن رن محمد الغزالي المْعبيري ال غعي.
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